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NIE MA LIMITU
Rozmowa z freediverem Mateuszem Maliną

28 maja pobił pan własny rekord świata w pływaniu pod wodą
w monopłetwie na jednym wdechu, osiągając dystans 285
metrów. Tym samym stał się pan posiadaczem najlepszych
wyników na świecie w dwóch z trzech basenowych dyscyplin we freedivingu. Jest pan mistrzem kraju, najbardziej
utytułowanym freediverem w Polsce i jednym z najlepszych
i najbardziej wszechstronnych freediverów na świecie. Odnosi
pan również sukcesy w dyscyplinach głębokościowych – zdobył
pan srebrny medal na mistrzostwach świata w dyscyplinie stały
balast bez płetw i brązowy we free immersion. Czy dostrzega pan
już granice swoich możliwości?
Granice są tylko w naszych głowach. To krótka odpowiedź, ale
tłumaczy chyba wszystko.
Nie ma zbyt wielu okazji, by z panem porozmawiać. Tak absorbujący jest sport?
Sport jest absorbujący tak jak każdy inny np. pływanie, tyle że
(cd. na str. 2)
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DZIECI DZIECIOM
4 czerwca w ustrońskim amfiteatrze odbył się koncert „Dzieci
Dzieciom, Dzieci Rodzicom”. W godzinach popołudniowych
wychowankowie z Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ustroniu wraz z przyjaciółmi zaprezentowali się przed dość liczną ustrońską publicznością. Po krótkim
wstępie oraz podziękowaniach dyrektor Ośrodka ERW w Ustroniu Doroty Kohut, nastąpiła część, na którą wszyscy czekali
(cd. na str. 4)

NOWE POMNIKI

Sesje ustrońskiej Rady Miasta odbywają się zwyczajowo
w ostatni czwartek miesiąca, ale tego dnia przypadło święto
Bożego Ciała, więc majowe obrady zaplanowano na wtorek,
ostatniego dnia maja. Prowadziła je wiceprzewodnicząca
RM Anna Rottermund. Była to XVIII sesja obecnej kadencji.

(cd. na str. 6)
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(cd. ze str. 1)
w moim przypadku jest to jeszcze praca, rodzina i czasu jest niewiele.
Jest pan mistrzem świata, a sport uprawia jak amatorzy, czyli
normalnie pracując. Czy można tak to nazwać?
Tak, jednak wymaga to wiele poświęceń, a dodatkowo ostatnio
otworzyłem szkołę nurkowania, Limitless – Mateusz Malina, by
przekazywać zdobytą wiedzę i popularyzować ten sport w Polsce.
Ile osób w Polsce tak poważnie nurkuje?
Myślę że około tysiąca. W zawodach startuje średnio pięćdziesiąt
osób, ale ogrom ludzi nurkuje dla czystej przyjemności.
Ilu zawodników na świecie zalicza się do czołówki freedivingu?
Około pięćdziesięciu. Znamy się dobrze, można powiedzieć, że
się szpiegujemy, bo chcemy wiedzieć, jak kto jest przygotowany.
Wiadomo z kim się trzeba liczyć.
W jakich wodach lepiej nurkować – ciepłych czy chłodnych?
W cieplejszej wodzie wszystko jest łatwiejsze, mniej balastu i łatwiej się wynurzyć. W ciepłej wodzie łatwiej wyrównać ciśnienie.
Generalnie łatwiej jest psychologicznie, gdyż woda jest błękitna,
przejrzysta. W jeziorach na północy woda jest zimna, zielonkawa i
nurkowanie jest na pewno trudniejsze, ale ma swój urok.
Gdzie w Polsce nurkujecie?
Np. na Hańczy, gdzie zdarzyło mi się ze dwa razy nurkować. Gdybym
mógł wybierać, nurkowałbym tylko w ciepłych wodach na południu.
Przede wszystkim w ciepłych wodach jest przyjemniej.
Osiągnął pan najwyższy poziom sportowy. Teraz trzeba go utrzymywać. To łatwiejsze, niż wspinanie się na szczyt?
Większy stres odczuwałem dochodząc do dobrych wyników, które
dodały mi pewności siebie. Nawet przy niepowodzeniach ma się
świadomość, że coś już się zdobyło. Chce się do tego powrócić.
Motywacji nigdy mi nie brakowało. Same starty teraz są łatwiejsze.
Nurkowanie to głównie psychologia, a potwierdzenie swoich umiejętności bardzo dobrze działa na psychikę.

M. Malina.

Fot. R. Meszka

Rozpoczął się generalny remont ulicy Pikiety w Cieszynie, stanowiącej połączenie
drogowe z Zamarskami. Kilkumilionowe koszty pokryją
Starostwo Powiatowe i miasto
Cieszyn.

* * *

W miniony weekend w Strumieniu bawiono się podczas
dorocznej imprezy „Staromiejska Wiosna”. Dwudniowy
program wypełniło wiele propozycji dla dzieci, młodzieży
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i dorosłych. Był korowód zespołów regionalnych i ich występy.
Gwiazdą był Szymon Wydra
z zespołem „Carpe Diem”,
a finał stanowił koncert kapeli
folkowej „Trebunie-Tutki”.

* * *

Przed wiekami w okolicach
Strumienia grasowali rabusie.
To spowodowało, że miasteczko zaczęli omijać kupcy i bieda
była coraz większa. Współcześnie Strumień liczy niecałe
cztery tysiące mieszkańców,
leży przy ruchliwej „wiślance”,
jest chętnie odwiedzany przez
turystów.

* * *

W Pogwizdowie po raz pierwszy zorganizowano „Pogwiz-

Ciągle trzeba przełamywać bariery?
Cały czas. Eksperymentuję z treningiem, zastanawiam się, czy to
właściwie robię. Staram się jednak wprowadzać nowe bodźce, nie
trenować ciągle w taki sam sposób. Przy modyfikacji jest ryzyko,
że jakiś element treningu okaże się niewłaściwy.
A bariery fizyczne?
Szczerze mówiąc nie osiągnąłem jeszcze bariery fizjologicznej.
Jeszcze nie dotarłem do takiego miejsca, z którego nie mógłbym
iść do przodu, stałbym w miejscu. Cały czas poprawiam wyniki,
doskonale technikę, poprawiam prędkość.
Do jakiego wieku można ten sport uprawiać?
Nie ma limitu. Jestem jednym z młodszych zawodników. Najwięcej
rekordów mają zawodnicy po trzydziestce, a ja trzydzieści lat kończę
dopiero w tym roku.
Do jakiego wieku można poprawiać wyniki?
Rosjanka Natalia Molchanowa miała 53 lata, gdy ostatni raz pobiła rekord świata. Można zaobserwować na basenie, że młodsi zawodnicy
robią szybkie postępy, ale przy nurkowaniu na głębokość, pozostaje
taki sam schemat jak u długodystansowców. Przy głębokości ważna
jest adaptacja organizmu, a to wymaga wielu lat pracy.
Najważniejszy start w tym roku?
Mistrzostwa Świata. W minionych Mistrzostwach Polski będących
sprawdzianem formy, w jednej dyscyplinie pobiłem rekord świata,
także prognozy są bardzo dobre.
Od czego zaczynać uprawianie sportowe nurkowania?
Od zapału. Ja zaczynałem od jednej długości basenu. Musi nam
się spodobać przebywanie pod wodą, a potem to już samo pójdzie.
Mimo zapału, nie każdy ma odpowiednie warunki fizyczne.
Na początek dobrze jest znaleźć ludzi już nurkujących, zobaczyć
jak to wygląda. Dlatego otwieram szkołę nurkowania, by wejście
w ten sport ułatwić.
Chyba trzeba mieć szczególny organizm?
Każdy może nurkować, każdy może wstrzymać oddech na 3-4 minuty. Niedawno prowadziłem warsztaty, na których pięćdziesięcioletni
mężczyzna wstrzymał oddech na 4 minuty.
A pan na ile wstrzymuje?
Około 10 minut. Z tym, że takiego wyniku nie mogę powtarzać kiedy tylko zechcę. Aby osiągnąć taki czas, trzeba się przygotowywać
kilka miesięcy.
Jak dużą rolę w tym sporcie odgrywają pieniądze?
To nie są kosmiczne sumy. Porównywalne do pływania. Zdecydowanie nie jest to sport elitarny. Przy nurkowaniu w głąb, wyjazdy
trochę kosztują. W moim przypadku jest to możliwe dzięki sponsorom, czyli firmie medycznej Grena LTD. Nasze stowarzyszenie też
pozyskuje sponsorów i poprzednie mistrzostwa basenowe w całości
z tych funduszy zostały opłacone.
Przed panem Indywidualne Basenowe Mistrzostwa Świata we
Freedivingu, które na przęłomie czerwca i lipca rozegrane zostaną w Finlandii. Jak pan ocenia swoje szanse?
Ja się koncentruję na tym, żeby robić swoje i mieć pewność, że
zrobiłem wszystko co było w mojej mocy, aby się jak najlepiej
zaprezentować. Jaki to da wynik, zobaczymy.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
dołki”, czyli imprezę dla dzieci
i ich rodziców. Niemal całą
sobotę wypełniły zabawy rekreacyjno-sportowe.

* * *

W ten weekend świętować
będą mieszkańcy Cieszyna
i trytonowego grodu. Nad Olzą
odbędzie się Święto Trzech
Braci z Michałem Szpakiem
w roli jednej z gwiazd sceny,
natomiast pod Kaplicówką organizowane są Dni Skoczowa.
Atrakcji w obu miastach jest
wiele do wyboru...

* * *

W naszym powiecie jest ponad 60 Ochotniczych Straży
Pożarnych, które działają we
wszystkich miastach i gminach.

Jednostki skupiają ponad 2500
strażaków ochotników, w tym
ponad setkę kobiet. Przy niektórych OSP działają Młodzieżowe
Drużyny Pożarnicze, w których
szlifów nabierają uczniowie.

* * *

Ulica Przykopa, zwana cieszyńską Wenecją, należy do
najbardziej malowniczych zakątków nadolziańskiego grodu.
Przed wiekami była to dzielnica tkaczy, sukienników, kowali i białoskórników. Ostatnio
odcinek pomiędzy Młyńską
Bramą a ulicą Zamkową został zmodernizowany za unijne
fundusze w ramach polsko-czeskiego projektu „Ogród
dwóch brzegów”.
(nik)
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WAŻNE TELEFONY
NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA JUBILATÓW:
Stefania Balcarek z d. Greń
lat 91 ul. Wesoła
Jan Bochniak
lat 80 os. Cieszyńskie
Kazimierz Chołuj
lat 90 ul. Jelenica
Stefania Chwastek z d. Greń
lat 85 ul. Górecka
Marta Giel z d. Pilich
lat 93 ul. Szeroka
Helena Gomola z d. Wisełka
lat 85 ul. Ślepa
Jadwiga Juraszek z d. Gawlas
lat 80 ul. Słoneczna
Gabriela Kumor z d. Grymel
lat 80 ul. Gałczyńskiego
Helena Łacny z d. Wawrzacz
lat 80 ul. Porzeczkowa
Janina Miech z d. Balcar
lat 90 ul. Zabytkowa
Małgorzata Ogrodzka z d. Mitręga lat 80 ul. Klonowa
Emilia Podżorska z d. Pietroszek lat 85 ul. J. Cholewy
Kazimiera Roczniak z d. Gołda lat 80 ul. Wspólna
Helena Szary z d. Polak
lat 85 ul. Czarny Las
Emilia Świeża z d. Herzyk
lat 91 ul. Szeroka
Elżbieta Tyrna z d. Chałaj
lat 80 os. Cieszyńskie

* * *

DAJ WŁOS
Gimnazjum nr 1 w Ustroniu oraz salon fryzjerski Kemon-Legierska zapraszają do przyłączenia się do akcji ścinania włosów,
które zostaną przekazane na peruki dzięki fundacji Rak&Roll
zajmującej się wspieraniem kobiet w trakcie chemioterapii.
Akcja odbędzie się 11 czerwca od godz. 12.00 w salonie fryzjerskim Kemon-Legierska w Ustroniu, ul. Andrzeja Brody 25
(os. Manhatan). Pomóc może każdy, kto zdecyduje się obciąć
min. 25 cm włosów (mogą być farbowane, ale nie zniszczone),
w zamian oferowane jest mycie i ścięcie włosów, stylizacja fryzury przez profesjonalnych fryzjerów oraz słodki poczęstunek.
Dzieci i młodzież do lat 15 zapraszamy z rodzicami lub z pisemną
zgodą opiekuna. Zgłoszenia pod numerem tel. 33 8541237.

* * *

PCHLI TARG
W sobotę 11 czerwca odbędzie się Pchli Targ. Na placu targowym w Ustroniu będzie można wystawić niepotrzebne przedmioty na sprzedaż. Mogą to być zabawki, książki, RTV, AGD,
elektronika, rękodzieło itp. Telefon organizatorów: 33 8579 331.

* * *
ZEBRANIE WALNE SRS CZANTORIA
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków klubu na zebranie
walne, które odbędzie się w sali sesyjnej UM. Walne odbędzie się
15 czerwca (środa) o godzinie 16.30.
SRS Czantoria

* * *
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
Stowarzyszenie Klub Sportowy „Nierodzim” serdecznie zaprasza wszystkich członków oraz sympatyków na walne zebranie
sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w dniu 19 czerwca
o godzinie 17.00 w świetlicy Klubu. Zarząd KS „Nierodzim”
23/2016/2/R

Poszukuję ludzi do pracy
DO WYKOŃCZEŃ WNĘTRZ.
Atrakcyjne zarobki. 505-152-958, 798-081-406

23/2016/1/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
30 V 2016 r.
Jak co tydzień kontrolowano
osoby handlujące na targowisku
i prawidłowość parkowania wokół
targowiska.
1 VI 2016 r.
Strażnicy prowadzą stałe patrole

wokół placów zabaw dla dzieci,
w parkach miejskich, a także na
boiskach sportowych.
1 VI 2016 r.
Wzmożone kontrole przy ul. Gościradowiec w związku ze zmianą
organizacji ruchu i ustawieniem
znaku B1 – zakaz ruchu w obu
kierunkach. Tego dnia pouczono
czterech kierowców, a dwóch
wezwano na komendę SM.
2 VI 2016 r.
Mandatem w wys. 100 zł ukarano kierowcę, który zaparkował
w niedozwolonym miejscu na
ul. Traugutta. W tym miejscu
konieczne są stałe kontrole, ponieważ dochodzi do częstego
blokowania ulicy.
3 VI 2016 r.
Interwencja w sprawie padniętej
kuny przy ul. Wierzbowej. Zwierzę zostało zabrane do utylizacji.
4 VI 2016 r.
Interwencja w Parku Kuracyjnym w sprawie przewróconej
rzeźby. Sprawdzono park i okolice, ale nie było tam nikogo
podejrzanego. Rzeźbę ustawiono
na miejsce.
5 VI 2016 r.
Zabezpieczenie XX Rodzinnego
Rajdu Rowerowego.
(mn)

MISTRZOSTWA EUROPY
NA RYNKU

Cała Polska odlicza dni do pierwszego meczu reprezentacji
Polski na Euro 2016.
Nasza reprezentacja wybiegnie po raz pierwszy na murawę
stadionu w Nicei 12 czerwca w niedzielę o godzinie 18 i zagra
przeciw drużynie Irlandii Północnej. Żeby poczuć atmosferę
Mistrzostw Europy, wystarczy przyjechać na ustroński rynek
i wspólnie kibicować biało-czerwonym.
Na rynku będzie można też zobaczyć pozostałe mecze grupowe
Polaków: 16 i 21 czerwca, a także 1/8 finału i wielki finał, wszyscy liczą na to, że z udziałem naszych piłkarzy. Organizatorzy
– Wydział Promocji Urzędu Miasta - zapraszają już na godzinę
przed każdym meczem.
ZAPISY DO OGNISKA MUZYCZNEGO
Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu informuje,
że zapisy do Ogniska Muzycznego na rok szkolny 2016/2017
odbywają się w miesiącu czerwcu oraz we wrześniu w sali nr 18
Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka” przy ul. Daszyńskiego
28. Oferujemy naukę gry na następujących instrumentach: skrzypcach, fortepianie, keyboardzie, ﬂecie poprzecznym, saksofonie,
gitarze klasycznej, klarnecie, akordeonie - dla dzieci, młodzieży
i dorosłych w każdym wieku, a także zajęcia w formie indywidualnej oraz grupowe w przedszkolu muzycznym dla dzieci w wieku
4-5 lat. W tym roku zamierzamy otworzyć również klasę wokalu.
Miesięczna opłata za lekcje wynosi: od 140 zł (4 x 45 min.) do
160 zł (8 x 30 min. lub 4 x 60 min.), przedszkole muzyczne 60
zł. W cenie mieszczą się zajęcia teoretyczne (nieobowiązkowe).
TKA zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
najniższe ceny spośród placówek o podobnym charakterze, komfortowe warunki, a także możliwość wypożyczenia instrumentu.
Szczegółowych informacji dot. zapisów udziela kierownik Ogniska Muzycznego – tel. kom. 501 057 750.
Zarząd TKA
23/2016/3/R

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

Fot. A. Niemiec

DZIECI DZIECIOM
(cd. ze str. 1)
z niecierpliwością – występy dzieci. Na
scenie prezentowały się przedszkolaki
z placówek nr: 6, 7, 4 oraz 2 w Ustroniu. Swoje umiejętności zaprezentowały
także zespoły: Arabeska, Fantazja, Gracja, Bemolki, Tęcza oraz Impuls. Solo
wystąpili: Alicja Marekwica, Natasza
Żyła (Czyż), Julia Bałdys, Kinga Mizera,
Łukasz Gruszka oraz Radosław Stojda.
W sumie, na scenie pojawiło się 350 osób.
Mała akrobatka, Maja Wojciech z zespołu Arabeska zapytana po występie, czy
bardzo się stresowała, udzieliła prostej
i krótkiej odpowiedzi: „Nie, wcale, ale
za to dalej pamiętam wszystkie figury po
kolei, wymienić?”

Oprócz występów, dodatkową atrakcją,
jak co roku, była loteria fantowa, która
cieszyła się ogromnym powodzeniem.
Wszystkie cegiełki (losy) zostały sprzedane, a było ich aż 643, w tym sporo już
przed występem. Tuż obok sceny swoje
miejsce znalazł kiermasz rękodzieła artystycznego, prace wykonali wychowankowie Ośrodka ERW w Nierodzimiu. Prężnie
działająca kawiarenka serwowała ciasta,
napoje oraz inne słodkości. Anna Biedrawa, współprowadząca stoisko z ciastami
poinformowała, że zostało upieczonych
około pięćdziesięciu blach wypieków,
prawie wszystkie zostały sprzedane.
Jak zwykle, przy takich okazjach, ma-

skotką imprezy był niezawodny Ustroniaczek, który swoją obecnością cieszył
najmłodszą publiczność.
Ideą imprezy, która zapoczątkowana
została w 1991 roku, jest pomoc wychowankom Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ustroniu Nierodzimiu.
Organizatorzy to: Towarzystwo Opieki nad
Niepełnosprawnymi, Urząd Miasta Ustroń
oraz Miejski Dom Kultury „Prażakówka”.
Dochód z imprezy przeznaczony jest na
działalność Ośrodka ERW w Nierodzimiu
i w tym roku wyniósł 18 240 zł. Kwota
pochodzi ze sprzedaży biletów, cegiełek,
wypieków, rękodzieła oraz darowizn.
Serdeczne podziękowania za wsparcie
dla: Unitrans Skoczów, Firma Perrot, Nadleśnictwo Ustroń, opony Czauston i Kubala, Basen Delfin, Trumpf Mauxion, Usługi
Rynkowe Wośkowiak, Cukiernia Haneczka, Sigma-Li, Park Dinozaurów, Zabawki
Pilch, Firma Kubala, Firma Tomar, Hurtownia Smakosz, Hotel Olimpic, Kino
Helios, Canea, Beskid Plus, Hotel Gołębiewski, Laserwood, Firma Klaudia, Świat
Papierniczy Lucyna Kozioł, Piekarnie
Bethlehem, Na Blejchu,Cukiernie Janeczka, Bajka, Delicje, Złotnik Krystyna Myrmus, Kwiaciarnia Stokrotka, Księgarnia
Matras,Sklep rowerowy Atut oraz sklep
rowerowy Leszek Tomica, Sklep „Jedynka”, Twoje teorebki, Zibi-Hit, Zakład Fryzjerski Janota Urszula, Restauracje: Sisi,
Angel’s, Bahus, Dwór Skibówki, Zbójnicka
Chata, Sielanka, Na Kępie, Owce i Róża
w Brennej, sklep komputerowy Matrix, Salon kosmetyczny Szuba Magdalena, Górski
Park Równica, Park Linowy Równica,
Hurtownia Artchem, Dream Park Ochaby,
Leśny Park Niespodzianek, Kolej Linowa Czantoria, Pizzerie: Melissa, Capri2,
Verona, Ogrodnictwo Jan Muszer, Puzoń,
Krystyna Abram, Centrum Ogrodnicze
w Harbutowicach, Hurtownia Gastro Mix,
Sklep Domino, Schuller Eh’Klar.
Anna Niemiec

DZIEŃ
DZIECKA
NA CZANTORII
Najmłodsi mieli w ten weekend okazję
do spędzenia czasu, na górującej nad naszym miastem Czantorii. Specjalnie dla
nich zorganizowano imprezę, podczas
której mogli, wraz z rodzicami, zobaczyć
konie i psy, które na co dzień pomagają
w różnego typu terapiach. Słoneczna pogoda sprzyjała wypadowi na szczyt, turyści przybyli więc tłumnie. Była możliwość
przejażdżki konno na hucułach i pooglądania psich sztuczek. Odbył się także pokaz
zaganiania owiec przez psy pasterskie,
a także koncert skrzypcowy w wykonaniu
dzieci ze szkoły Suzuki. Po uśmiechach na
twarzach dzieci, można wnioskować, że
atrakcje przygotowane przez Kolej „Czantoria” spełniły swoje zadanie.
(MB)
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Zdaniem
Burmistrza

O rowerach w Ustroniu mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

***

Fot. W. Herda

KOLEJNY WYPADEK

W miniony weekend policjanci w całym
garnizonie cieszyńskim zatrzymali 19
sprawców przestępstw, w tym 8 pijanych
kierowców. Stróże prawa przeprowadzili
ponad 200 interwencji. Na drogach powiatu doszło do 2 wypadków drogowych
oraz 6 kolizji.
Od piątku do niedzieli policjanci w powiecie cieszyńskim przeprowadzili ponad
200 interwencji. Na drogach odnotowano

6 kolizji drogowych oraz 2 wypadki,
w których 2 osoby zostały ranne. Do obu
zdarzeń doszło w sobotnią noc, a jedno
z nich miało miejsce w Ustroniu około 22.00
na ulic Katowickiej i Akacjowej, kiedy
26-letni mieszkaniec Piotrkowa kierujący
volkswagenem nie udzielił pierwszeństwa
przejazdu kierowcy land rovera. W wyniku
wypadku 30-letni pasażer volkswagena
został ranny.
(mn)

INDUSTRIADA
W dniu INDUSTRIADY Muzeum Ustrońskie otwarte będzie od
9.00 do 21.00. Wstęp na wszystkie atrakcje jest bezpłatny. W to
wyjątkowe święto, organizowane
raz w roku przez nasze muzeum,
każdy znajdzie coś dla siebie,
ponieważ program jest naprawdę
ciekawy.
9-21
		
9-21
9-18
		
10-18
		
		
10-18
12-18
		
		
		
18
		
19
		
		

Dwie nowe wystawy: „Legendarne ustrońskie kolonie i osiedla robotnicze”,
„W biurze dawnej huty”
Pokaz multimedialny „Prezentacja ustrońskich legend przemysłowych”
Pokaz kucia wolnoręcznego „Jak wykuwano gwoździe w dawnej młotowni
Alberta“
Gra miejska „Znajdź duchy ustrońskiej huty“ - poszukiwanie i odszyfrowywanie ciekawych miejsc, znajdujących się na mapie historycznego założenia dawnej
huty „Klemens“
Warsztaty plastyczne dla dzieci „Poznaj i namaluj duchy ustrońskiej huty”
„Ozdoby z duszą i charakterem” – warsztaty wykonywania biżuterii steampunkowej, polegającej na nadawaniu nowego życia metalowym przedmiotom, prowadzone przez Wiolettę Krauz. Zajęcia prowadzone będą w 4 grupach po 1,5
godz. (o godz. 12.00, 13.30, 15.00, 16.30). Zapisy nie są konieczne.
Parada zabytkowych aut, legend polskiej i światowej motoryzacji, prowadzona
przez Piotra Pluskowskiego z Cieszyna, znakomitego znawcę historii motoryzacji
Zwieńczająca paradę zabytkowych aut opowieść Piotra Pluskowskiego „Epoka
Józefa Bożka i jego wielkie konstrukcje – zegary astronomiczne i pojazdy parowe
– pierwsze na kontynencie europejskim”

9 czerwca 2016 r.			

Za nami kolejny, w tym roku jubileuszowy XX Rodzinny Rajd Rowerowy. Należy
on do wydarzeń, które już na stałe wpisały
się w kalendarz imprez w naszym mieście
i za każdym razem gromadzi na starcie
setki uczestników. Biorą w nim udział
całe rodziny, od kilkuletnich dzieci po seniorów, których niezmiennie nagradzamy
za udział. Przede wszystkim cieszymy się,
że w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym
biorą udział ustroniacy, ale wiemy też, że
z roku na rok jedzie w nim coraz więcej
osób spoza naszego miasta. Świadczy to
o tym, że obrana formuła i charakter tego
przedsięwzięcia podoba się uczestnikom,
bo propaguje trend aktywnego, rodzinnego
spędzania wolnego czasu.
Rowery w ogóle cieszą się dużą popularnością w naszym mieście i możemy się
pochwalić bardzo szeroką ofertą skierowaną do miłośników dwóch kółek. Organizowanych jest szereg imprez zarówno rekreacyjnych, takich jak spokojny Rodzinny
Rajd Rowerowy, jak i wyczynowych
- Uphill czy najbardziej ekstremalnych –
zjazdy górskie i po schodach. Nie brakuje
wyścigów szosowych, miejskich i imprez
poświęconych bezpieczeństwu użytkowników jednośladów, jak choćby ostatnio
„Jedź z głową” na rynku w ramach Festiwalu Kolarskiego. Można powiedzieć, że
w Ustroniu panuje sprzyjający klimat dla
rowerzystów, a jego codziennym, a szczególnie weekendowym wyrazem są rzesze
turystów, którzy korzystają z naszych tras
rowerowych. Nie sposób ich nie zauważyć
na różnych miejskich trasach, a niezmiennie, największym powodzeniem cieszy się
trasa biegnąca nadwiślańskimi bulwarami. Uważam, że postawienie na rowery
w Ustroniu jest bardzo dobrym pomysłem
i rozwiązaniem, bo wpisuje się w uzdrowiskowy charakter miasta. Promowanie
alternatywnych dla samochodów środków
komunikacji pozwala ograniczyć emisję
spalin i propaguje zdrowy styl życia, przyciąga również turystów – amatorów tego
coraz popularniejszego sportu.
W tegorocznym Rajdzie Rowerowym
wzięło udział ponad pół tysiąca uczestników, którzy zaczynali i kończyli trasę
na ustrońskim rynku. Tradycyjnie odbyło
się losowanie atrakcyjnych nagród, choć
dla wielu największą satysfakcją było po
prostu pokonanie malowniczej i trudniejszej niż do tej pory trasy. Pogoda dopisała,
wszyscy dotarli do mety bezpiecznie, więc
jubileuszowy rajd można uznać za udany.
Również dzięki temu, że od lat przy jego
organizacji współpracujemy z różnego
rodzaju służbami – policją, strażą pożarną,
strażą miejską, goprowcami, którzy dbają
o prawidłowy przebieg imprezy.
Spisała: (mn)
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ABSOLUTORIUM
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Staniek-Siekierka
poinformowała, że Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu miasta w 2015 r i dokonała oceny pod
kątem celowości i gospodarności. Zapoznano się też z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz przyjęto informację
o stanie mienia komunalnego. Sprawozdanie zaopiniowano pozytywnie i sporządzono wniosek o udzielenie absolutorium za 2015
r. Burmistrzowi Miasta. Wniosek został przesłany do RIO, która
wydała pozytywną opinię. Komisja Rewizyjna wnioskuje więc
o udzielenie absolutorium.
O realizacji budżetu miasta w 2015 r. mówił burmistrz Ireneusz
Szarzec. Uchwalony w końcu roku 2014 budżet przygotowany
został przez poprzednią, a uchwalony przez obecną RM. Głosujący
radni nie mieli okazji pracować nad budżetem w przewidzianym
trybie, w związku z czym zaplanowano wolne środki do wykorzystania w trakcie roku. Burmistrz stwierdził, że w minionym roku
budżet ulegał licznym modyfikacjom. Do budżetu wprowadzono
4,5 mln zł. Dochody budżetu wykonano w wysokości 64,5 mln zł,
przy planowanych 60 mln zł, wydatki wykonano w wysokości 68
mln zł, przy czym ponad 14 mln zł to wydatki na inwestycje. 2015
r. zakończył się deficytem 4,2 mln zł, wobec planowanego w wysokości 10 mln zł, czyli deficyt udało się zredukować o ponad połowę,
nie zaniedbując żadnego z zaplanowanych zadań. Ponadto cały
deficyt związany był z realizacją zadań inwestycyjnych. Wykonano
ponad 120 przedsięwzięć inwestycyjnych, a inwestycje to 21,3%
budżetu, co zdaniem burmistrza jest wskaźnikiem bardzo dobrym,
wyróżniającym Ustroń. Zaangażowanie środków zewnętrznych
w inwestycje to tylko 7%. Jednym z najważniejszych wskaźników
budżetu, stanowiącym o kondycji budżetu, ocenianym także przez
RIO, jest nadwyżka operacyjna, czyli nadwyżka między dochodami, a wydatkami bieżącymi. W Ustroniu ta nadwyżka w ubiegłym
roku osiągnęła rekordową wysokość 8,2 mln zł. Drugim ważnym
wskaźnikiem jest zadłużenie. Tu zaciągnięto połowę zaplanowanych kredytów i tym samym obniżono wskaźnik zadłużenia miasta.
Na koniec roku wskaźnik zadłużenia wyniósł 21% przy dopuszczalnych 60%. Trzecim wskaźnikiem jest kontrola nad płynnością
finansową i wypłacalnością. Nie było przypadku w ubiegłym roku
zatoru płatniczego czy niewypłacalności. Ważny wskaźnik to skala
inwestycji. 21,3% świadczy o tym, że budżet nie był przejadany
i jest dobrze wydatkowany. Burmistrz podsumował, że zapewne
jest wiele gmin zazdroszczących takiego wskaźnika inwestycji.
Potwierdzeniem podanych faktów jest pozytywna opinia RIO, bez
uwag, co też jest osiągnięciem, gdyż coraz rzadziej się zdarza, by
takich uwag nie było.
O ubiegłorocznym budżecie mówił też przewodniczący Komisji
Budżetu i Przestrzegania Prawa Grzegorz Krupa. Ubiegły rok RM
rozpoczynała z założeniem zrealizowania 61 zadań inwestycyjnych,
a w trakcie prac obecnej RM w poprzednim roku budżetowym
dwukrotnie zwiększono tę liczbę kończąc 121 inwestycjami. W tym
miejscu G. Krupa serdecznie dziękował wszystkim pracownikom
Urzędu Miasta, gdyż był to wielki wysiłek, który radni doceniają.
Dotyczy to wszystkich osób zaangażowanych w realizację budżetu,
także spoza Urzędu Miasta. G. Krupa podziękował też poprzedniej
RM za pozostawioną nadwyżkę budżetową. Radny podkreślił, że
inwestycje w 2015 r. realizowane były prawie wyłącznie ze środków własnych, z czym bardzo dobrze sobie poradzono. Wynika to
z tego, że etap rozdziału środków unijnych się zakończył, a nowy
praktycznie się jeszcze nie rozpoczął. G. Krupa mówił też, że bardzo ważny jest wskaźnik dochodów bieżących, a on jest cały czas
powyżej bieżących wydatków. G. Krupa poinformował, że opinia
Komisji Budżetu i Przestrzegania prawa jest pozytywna.
Radny S. Malina zwrócił uwagę na, jego zdaniem, niepokojące
trendy w budżecie miasta. Wolne środki z lat ubiegłych na 2015 r.
wynosiły 7,7 mln zł. W 2016 r. wkraczano już tylko z nadwyżką
3,1 mln zł. Analizując obecny budżet można stwierdzić, że ta
nadwyżka nie wystąpi. Miasto funkcjonuje także w pierwszym
kwartale każdego roku, a nadwyżka pozwala, by działo się to
w sposób niezachwiany. Po tym roku może się to nie udać. S. Malina
mówił też, że poprzednia RM była atakowana za wysokie koszty.
W sprawozdaniu za 2015 r. koszty RM wzrosły o 16%. Radny
podkreślił, że nie ma uwag do sprawozdania z wykonania budżetu.
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G. Krupa powiedział na to, że z szacunkiem odnosi się do opinii radnego S. Maliny i jako przewodniczący komisji też patrzy
na te wskaźniki i na dzień dzisiejszy wyglądają dobrze, a gdyby
spojrzeć na ościenne gminy, to bardzo dobrze. Na pewno RM
w Ustroniu z dużą odpowiedzialnością będzie podchodzić do każdej
złotówki podatników.
Następnie jednogłośnie udzielono absolutorium Burmistrzowi
Miasta.
INFORMACJE
Radni otrzymali informację o stanie zaawansowania prac nad
projektem budowy nowych mieszkań w mieście. Prowadzone jest
zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa budynku socjalnego
przy ul. Dworcowej”. W lutym odebrano mapy do celów projektowych, ogłoszono dwa konkursy na wykonanie dokumentacji
projektowej, bo pierwszy został unieważniony, przygotowano
wniosek i w marcu wysłano dokumentację do banku Gospodarstwa
Krajowego o wsparcie finansowe inwestycji. 5 maja w Starostwie
Powiatowym uzyskano pozwolenie na budowę. Powstać ma budynek 3-kondygnacyjny z dwuspadowym dachem, a w nim 24
mieszkania, w tym 2 przystosowano dla osób niepełnosprawnych.
16 mieszkań będzie jednopokojowych, a 6 dwupokojowych. Całość
ma kosztować 4.331.657,75 zł.
Kolejną informację, tym razem o organizacji roku szkolnego
2016/2017 przedstawiła naczelnik Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej Danuta Koenig. Najpoważniejszy problem to zmiana ustroju oświatowego, co dotyczy placówek szkolnych i przedszkolnych,
w związku z przywróceniem obowiązku szkolnego na poziomie
7 lat, natomiast dzieci sześcioletnie mogą pozostać w przedszkolach. Niestety wszystkie konsekwencje finansowe spadają na
budżet gminy.
Przewodniczący Komisji Oświaty i Polityki Społecznej RM
Krzysztof Pokorny stwierdził, że opinia Komisji o informacji jest
pozytywna. Natomiast trochę problemów przysporzyła Szkoła
Podstawowa nr 5 w Lipowcu, gdyż szybko trzeba było zmienić
z ośmiu do sześciu konieczną liczbę dzieci, by otworzyć klasę
pierwszą. To rodzi konsekwencje finansowe, ale zdaniem Komisji
nie należało tworzyć precedensu luki ciągnącej się przez 6 lat, co
rodziłoby konieczność redukcji etatów. Tymczasem w Lipowcu
w Przedszkolu pozostało 11 dzieci sześcioletnich. W mieście do
przedszkoli nie przyjęto wszystkich dzieci trzyletnich, a byłoby
to możliwe, gdyby więcej dzieci sześcioletnich poszło do szkoły.
Z informacji dostarczonej radnym możemy dowiedzieć się także,
że reorganizacja nie spowodowała zwolnienia żadnego nauczyciela,
w niektórych przypadkach nie przedłużono umów na zastępstwo.
UCHWAŁY
Przegłosowano również zmiany w budżecie miasta na rok 2016
i co za tym idzie uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
Zdecydowano też o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu, czyli dotacji celowej w kwocie 260.000 zł
z przeznaczeniem na modernizację odcinka drogi powiatowej – ul.
Skoczowskiej o długości 0,9 km. Takie rozwiązanie opiera się na
porozumieniu, zgodnie z którym zadanie finansowane będzie po
połowie ze środków powiatu cieszyńskiego i miasta Ustroń.
Radni bez rozpisywania przetargu przedłużyli umowę najmu
budynku przy ul. Kościelnej o 10 lat Fundacji św. Antoniego, która
prowadzi tam działalność charytatywną, w tym kuchnię i stołówkę
wydającą darmowe posiłki potrzebującym.
Zmienili uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Ustroń.
Uchwalono nowy regulamin cmentarza komunalnego
w Ustroniu, który położony jest przy ul. Katowickiej, co wynika
z konieczności dostosowania go do obecnych przepisów.
Do rad miejskich należy również ustanawianie pomników
przyrody i w Ustroniu radni nadali taki status drzewom z gatunku
buk pospolity (fagus sylvatica) rosnącym w Parku Kuracyjnym.
Ustrońscy radni zdecydowali się poprzeć działania mające
na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii
w miejsce Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Cury w Gliwicach, który działa obecnie w strukturach placówki
w Warszawie. Centrum będzie lepiej służyło pacjentom na Śląsku
jako samodzielna placówka, bo mieszkańcy naszego województwa
najczęściej zapadają na choroby nowotworowe.
Radni podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
Statutu Miasta Ustroń.
Wojsław Suchta
9 czerwca 2016 r.

INTERPELACJA
dotyczy: udostępnienia toalet znajdujących się w budynku PKP
Ustroń-Zdrój do użytku publicznego.
Zwracam się do Burmistrza Miasta o wystąpienie do obecnego
właściciela budynku Ustroń-Zdrój celem udostępnienia znajdujących się w tym budynku toalet do użytku publicznego.
Uzasadnienie:
Budynek przystanku kolejowego został wybudowany i sfinansowany przez społeczeństwo Ustronia t przekazany nieodpłatnie
na własność PKP. W wyniku zmian organizacyjnych budynek
obecnie nie pełni swojej funkcji, do której był przeznaczony.
Pomieszczenia są wynajęte na działalność handlową i gastronomiczną i czynsz za wynajem pobierany jest przez właściciela.
Toalety są niedostępne.
W planach budżetowych Miasta uwzględniony został zakup
toalety samoczyszczącej za ok. 270 tys. zł i na po decyzji części
radnych ma zostać usytuowana w okolicy peronu Ustroń-Zdrój.
Na posiedzeniach komisji i zebraniu mieszkańców zwracałam
uwagę, że jest to inwestycja w tym miejscu niecelowa i społecznie
niesprawiedliwa. Są tereny, gdzie toaleta jest niezbędna, gdzie
z wypoczynku korzystają tłumy turystów.
Obecny właściciel budynku ma obowiązek udostępnienia toalet
do użytku publicznego (odpłatnie lub nieodpłatnie) i wynajmując
pomieszczenia budynku powinien to zastrzec w umowie. Mieszkańcy Ustronia nie powinni ponosić w tej sytuacji dodatkowych
kosztów.
		
Barbara Staniek-Siekierka
Radna RM Ustroń

*

*

*

W odpowiedzi na interpelację z dn. 11.04.2016 r. w sprawie
udostępnienia toalet znajdujących się w budynku PKP Ustroń Zdrój do użytku publicznego informuję, że w dniu 26.04.2016
r. zostało wystosowane pismo do Polskich Kolei Państwowych
SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w sprawie
możliwości udostępnienia do użytku publicznego przez PKP
pomieszczenia - wykorzystywanego dawniej na toalety dla
podróżnych - zlokalizowanego w budynku byłego dworca PKP
Ustroń Zdrój. Jednocześnie informuję, że w dniu 31.03.2016 r.
została podpisana umowa z Budotechnika Sp. z o.o. z siedzibą
w Pilchowicach przy ul. Bierawka 2a na zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie
automatycznej toalety samoczyszczącej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie sieci publicznych sanitariatów
na terenie Miasta Ustroń” koszt realizacji zadania zgodnie
z umową wyniesie 232.470,00 zł. Planowany termin realizacji
zadania: 23.11.2016 r.
Budowa toalety w rejonie ul. Nadrzecznej planowana jest na
rok 2017.		
					Burmistrz Miasta
			
Ireneusz Szarzec

*

*

*

PKP S.A.
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach
W nawiązaniu do Państwa wystąpienia dotyczącego planowanej
inwestycji polegającej na zorganizowaniu toalet publicznych dla
mieszkańców i turystów (w tym podróżnych) miasta Ustroń, PKP
S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach
informuje, że toalety zlokalizowane w budynku byłego dworca
PKP Ustroń Zdrój w chwili obecnej objęte są umowami komercyjnymi oraz służą pracownikom spółki PKP PLK (w tym m.in.:
dróżnikowi przejazdowemu).
Tym samym PKP S.A.. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach w odpowiedzi na Państwa zapytanie
informuje, że nie posiada w w/w nieruchomości pomieszczeń,
które mogłyby być przeznaczone na miejskie toalety publiczne.
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Obrotu Nieruchomościami
Jarosław Padlowski
9 czerwca 2016 r.			

LIST DO REDAKCJI
„Nasza gazeta i vox populi”
Co miesiąc chętnie w systemie on-line oglądam obrady ustrońskiej Rady Miasta, a szczególnie punkty „sprawy bieżące miasta i
Rady Miasta”. Z uwagą wysłuchałam wypowiedzi radnego Janka
Zachara, który w sposób bardzo emocjonalny zabrał głos na temat
likwidacji tygodnika „Gazeta Ustrońska”.
Otóż, jak P. Janka lubię i cenię jako bardzo dobrego wokalistę
i DJ, absolutnie w tej sprawie z nim się nie zgadzam. Przede
wszystkim „GU” ma swoje tradycje, jest jedną z najdłużej
istniejących na ziemi cieszyńskiej, powstałych po transformacji ustrojowej. Rozumowanie, że wszystko można załatwić na
FB w internecie, czy za pośrednictwem jakichś innych portali
jest myśleniem czysto młodzieżowym. Internet nigdy nie będzie rodzajem kroniki miejskiej, gdzie zapisane jest prawie
każde wydarzenie dziejące się na terenie miasta, do którego zawsze można wrócić. Stanowi pewien rodzaj archiwum,
a z niego korzysta wiele osób, na przykład piszących różnego pokroju prace – maturalne, licencjackie, magisterskie,
a może nawet doktorskie. Ponieważ nie każdy mieszkaniec ma możliwość uczestniczenia we wszystkich zdarzeniach organizowanych
w Ustroniu, poprzez podawane informacje w gazecie, które czytają
całe rodziny, tworzy się jakaś wspólnota, a dzięki niej identyfikacja
z miastem. Jest dla ustroniaków cennym, cotygodniowym źródłem
informacji i nic tego nie zastąpi. Poza tym nie wszystkie osoby
w średnim i starszym wieku korzystają z poczty elektronicznej. Idąc
za tokiem myślenia radnego, trzeba byłoby w takim razie zlikwidować całą prasę, bo przecież jest internet. Nic bardziej mylnego.
Miejskie pieniądze wydaje się czasem różnorako. Od tego są, aby
nimi gospodarować sprawiedliwie, przeznaczając na rozmaite
sfery, więc nie bądźmy przesadni, że dotacja na „GU” to aż takie
trwonienie kasy z podatków. Co do tego nie mam złudzeń, że są
o wiele mniej trafne pociągnięcia finansowe”.
Jeśli chodzi natomiast o to, aby „Gazeta...” nie była tubą reklamującą władze, zależy tylko od włodarzy miasta. Jest demokracja,
jej dofinansowanie nie pochodzi z czyjejś prywatnej kieszeni, więc
nie musi, jak to zostało powiedziane, służyć promocji urzędników
czy radnych. Ma mieć swoje prawa, zamieszczać wypowiedzi
mieszkańców na różne tematy w odpowiednich rubrykach, opisywać wszystko co dzieje się w Ustroniu, podnosić poziom w każdym
szczególe i będzie super, a wcale aż tak źle nie jest. Sceptycy nie
powinni jej krytykować, a ją współtworzyć. Jeśli postanowieniem
Rady Miasta byłaby likwidacja „Gazety...”, pomysłodawca tego
przedsięwzięcia będzie zbierał cięgi od mieszkańców aż do przysłowiowej śmierci za nieprzemyślaną i wręcz bezsensowną decyzję. Ustroń ma być dumny ze swojej GAZETY! Czekamy na nią
z niecierpliwością CO TYDZIEŃ.
A przy okazji. Mam wiele różnych osobistych i „elektronicznych”
kontaktów z mieszkańcami, którym nie podoba się wybrane logo
(mnie również). Proponują, aby właśnie oni jeszcze raz z trzech
wyłonionych przez jury koncepcji, drogą głosowania wybrali projekt, który ich zdaniem jest najlepszy. Tak podobno praktykuje się
w innych miastach, jeśli są kontrowersje. Ktokolwiek wypowiada
się na ten temat uważa, że praca, która otrzymała 3 nagrodę nadaje się najbardziej na znak miasta. Mieszkańcy mają prawo mieć
wpływ na to, co ich będzie w przyszłości dotyczyło. W tym przypadku winien liczyć się vox populi, jak napisała do mnie pewna ustronianka! A tak w ogóle, wielu współmieszkańców zastanawia się
dlaczego ogłoszono konkurs na logo, kiedy symbolem graficznym
Ustronia miał zostać dawny herb autorstwa naszego wspaniałego,
nieżyjącego artysty plastyka Karola Kubali. Czyżby już o nim
i jego dziełach zapomniano? Dla naszego pokolenia będzie zawsze
dużym autorytetem!
Poproszono mnie, abym tę kwestię podała do publicznej wiadomości, co niniejszym czynię, a decyzję pozostawiam do poważnego
rozważenia.
Elżbieta Sikora
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W Rodzinnym Rajdzie Rowerowym uczestniczyło ponad 600 osób, nie tylko z Ustronia.

Fot. M. Niemiec

ROWEROWY MARSZ WOLNOŚCI
- To dopiero trasa – mówi pewien pan, gdy docieramy na górę Chełm w Goleszowie. Rzeczywiście, tegoroczny
rajd rowerowy jest niezwykły: trudniejsza trasa, piękne widoki oraz słoneczna pogoda wyraźnie dodają sił jego
uczestnikom podczas jazdy.
Niedzielny poranek zapowiada wspaniałą pogodę. Rodziny oraz osoby chętne
do uczestnictwa w tegorocznym, 20. już
rajdzie rowerowym zbierają się przed
ustrońskim ratuszem czekając na oficjalne
rozpoczęcie. W tym czasie co niektórzy
zakładają specjalne koszulki rajdowe,
inni, siedząc na ławce, wygrzewają się w
słońcu. Wszędzie panuje radosna atmosfera. – Kiedy pojedziemy? – mały chłopczyk
wypytuje swojego tatę. – Za niedługo
– próbuje uspokajać podekscytowanego
synka mężczyzna. Widać jednak, że nie
tylko dzieci się niecierpliwią. W końcu
peleton rowerowy startuje.

ROWER I KROWA
Na początku jedzie radiowóz policyjny.
Policjanci powiatowi i miejscy starają się
możliwie najlepiej zadbać o bezpieczeństwo uczestników rajdu. Peleton jedzie
z umiarkowaną szybkością. Stale też Straż
Miejska oraz Ochotnicza Straż Pożarna
z Nierodzimia i Lipowca wraz z Górskim
Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym
pilnują porządku ulicznego, tak aby żaden
rowerzysta nie uległ wypadkowi.
– To inna trasa niż rok temu – stwierdza pewna kobieta. Faktycznie, w tym
roku rowerzyści jadą przez Kozakowice.
Wszyscy w rozmowach podkreślają jed-

Przejazd pociągu to jedna z przeszkód jakie czekały na rowerzystów.

8 Gazeta Ustrońska

Fot. M. Niemiec

nak, że trasa pod względem widokowym
jest cudowna. Słońce, kwiaty na łąkach,
urozmaicona droga: raz zwężenia, raz
droga leśna, raz asfalt uatrakcyjniają rajd.
– Dodatkowo w tym rajdzie jadą same
piękne dziewczyny, czego chcieć więcej
- śmieje się emerytowany górnik, który
często uczestniczy w tego typu imprezach.
– Jestem z Jaworza, teraz jest taki sezon
na rowery, więc wiele miast organizuje
rodzinne rajdy. Trasa ustrońska jest bardzo
fajna, taka relaksowa – stwierdza.
Pierwszy dłuższy postój odbywa się po
przebyciu leśnego etapu rajdu. Uczestnicy
musieli znacznie zwolnić, aby przejechać
przez wąską kładkę. Po chwili wszyscy
się zatrzymują. – Daleko jeszcze? – zastanawia się nastolatka, która chciałaby już
być na górze i wziąć udział w losowaniu
nagród. – To dopiero początek – śmieją się
jej rodzice. – Na szczęście teraz zaczyna się
droga asfaltowa – dodają. – Ale czemu tak
długo stoimy? – drąży temat dziewczyna.
– Bo reszta peletonu musi do nas dojechać. Gdy reszta uczestników dojeżdża,
peleton rusza dalej. Rozpoczyna się droga
asfaltowa, jednak trasa w dalszym ciągu
zachowuje swój urok – po obu stronach
łąki, a na nich… krowy, które spokojnie,
przeżuwając trawę, przypatrują się rowerzystom. Jedna z nich podchodzi odważnie
do uczestników rajdu, jakby chciała przyłączyć się do rowerowej przygody. Gdy
jednak pewien pan pokazuje jej swój rower,
krowa odchodzi wybierając soczystą trawę.
POD GÓRĘ
– Ludzie mają tutaj białe koszulki, jadą
razem i rozmawiają, tworzą wspólnotę.
Nam się to kojarzy z takim Marszem Wolności, tyle że na rowerach – dywagują dwaj
panowie podczas rajdu. – Idea to piękna,
bo możemy się poznać, przeżyć wspólnie
ten czas. Kolor biały to pokój, dobro,
9 czerwca 2016 r.

wzajemna życzliwość. Oby było więcej
takich działań – rowerzyści mają dużo
czasu, aby poruszać przeróżne tematy.
Rozmowy urywają się jednak w końcowym etapie jazdy, gdy uczestnicy muszą
wjechać na górę Chełm. – To jest nasz
trzeci rajd. Trasa w tym roku jest cięższa,
ale daliśmy radę. Jesteśmy zaprawieni
w boju, w sezonie letnim całą rodziną
wybieramy się na wycieczki rowerowe –
mówi Sylwia Gizka, mama dwójki dzieci.
Z rodziną przyjechała z Dzięgielowa.
Podobnie jak w poprzednich latach, tak
i w tym będą uczestniczyć w losowaniu
nagród. – Rok temu mój tata wygrał lampkę rowerową – oznajmia Gizka. Wszyscy
są zgodni co do tego, że tegoroczna trasa
wymagała dodatkowego wysiłku. – Po
raz piąty uczestniczymy w ustrońskim rajdzie. Muszę stwierdzić, że najtrudniejszy
był ten podjazd na koniec, zwłaszcza dla
dzieci było trochę ciężko, ale dotarliśmy
na miejsce – mówi Witold Gawlas, który
wraz z rodziną często wybiera się na wy-

Najstarszy uczestnik rajdu - Paweł
Górniak.
Fot. A. Jarczyk

cieczki rowerowe. Jak zaznacza, podczas
poprzednich rajdów jego rodzina wygrała
rower, pompkę i lampkę. – W tym roku
nie będziemy uczestniczyli w losowaniu,
musimy trochę wcześniej wrócić do domu.
RYNEK Z NAGRODAMI
Z góry Chełm roztaczają się piękne widoki. Ludzie, odpoczywając, robią zdjęcia,
rozmawiają, jedzą, aby nabrać sił lub po
prostu leżą na kocach i się opalają. Co
niektórzy zastanawiają się nad ulepszeniem trasy rajdowej. - Trasa była niewymagająca. Natomiast szkoda, że ten rajd
nie został podzielony na dwie tury, tzn. na
grupę zaawansowaną i wolniejszą, ponieważ niektórzy musieli z przodu zjechać na
bok, schodzić z roweru - ocenia Michalina Danel-Krupka z Ochab, która wraz
z mężem i 10-miesięcznym dzieckiem
uczestniczy w peletonie. Wspomina, że
w rajdzie w Grodzisku Wielkopolskim
był podział na grupę zajęcy - osób, które
jechały szybciej oraz na grupę żółwi, w
której jechały rodziny z małymi dziećmi
i to tempo było nieco wolniejsze. – Takie rozwiązanie byłoby, myślę, lepsze,
udałoby się uniknąć zatorów i dłuższych
9 czerwca 2016 r.			

Po wymagającym podjeździe rowerzyści odpoczywają na Górze Chełm. Fot. M. Niemiec

postojów – mówi Danel-Krupka. Mimo
pewnych utrudnień, uczestnikom podoba
się idea rodzinnych rajdów. To czas wspólnie spędzany z najbliższymi, którego na co
dzień trudno znaleźć w nawale zajęć. Widać powszechną radość i odprężenie. Po
dwugodzinnym postoju i relaksie na górze
Chełm, peleton rusza w drogę powrotną.
Wszyscy chcą jak najszybciej dotrzeć na
rynek ustroński, aby sprawdzić, czy uda
się wygrać jakąś nagrodę. - My jeszcze nie
wygraliśmy nic, nawet dzwonka! – śmieją
się Elżbieta Majzer i Roman Gauza, którzy
pochodzą z Katowic, natomiast co roku
przybywają do Ustronia, aby wziąć udział
w rodzinnym rajdzie. – Mamy nadzieję,
że w tym roku los się do nas uśmiechnie
– dodają. Ilona Cieślar-Ślisz, która przyjechała wraz z rodziną z Wisły mówi, że
w poprzednich rajdach dzieci wygrały
nagrody dla najmłodszych uczestników –

syn rowerek, a córka dużego misia.
Docieramy przed ratusz. Następuje losowanie nagród, które szczęśliwcom wręcza
burmistrz miasta. Rowerzyści wygrywają
bidony, rękawiczki, kłódki, dzwonki.
Udaje się także nagrodzić najstarszych
uczestników rajdu, którymi okazują się
pani Cecylia Brachaczek i pan Paweł
Górniak z Ustronia. Wszyscy jednak
czekają w napięciu na losowanie najważniejszej nagrody rajdu: roweru. Wielkim
zwycięzcą okazuje się Alfred Malina
z Ustronia, który zaznacza, że tegoroczna
trasa była wspaniała, choć trudniejsza niż
w poprzednich latach. – Co roku rodzinnie
bierzemy udział w tych rajdach, staramy
się też jak najczęściej wybierać wspólnie
na wycieczki rowerowe – mówi Malina. –
Pewnie w przyszłym roku wystartuję już
na nowym rowerze – uśmiecha się.
Agnieszka Jarczyk

Alfred Malina to tegoroczny zwycięzca nagrody głównej - roweru.

Fot. A. Jarczyk
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RADIO W SP-1

W nietypowych zajęciach świetlicowych, uczestniczyli uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 1. 25 maja odwiedził nas
Szymon Brandys, redaktor radiowy na co
dzień pracujący w polskiej sekcji radia
Ostrawa. Pan Szymon opowiadał o swoich
doświadczeniach dziennikarskich oraz wysłuchaliśmy fragmentów tworzonych przez
niego audycji. W drugiej części spotkania
chętni uczniowie mogli sami przekonać się,
jak wygląda praca redaktora radiowego,
przeprowadzając wywiady ze szkolnymi
koleżankami i kolegami. Zajęcia zakończyły się wspólnym nagraniem „dżingla”
- czyli przerywnika transmisji, łatwej do
zapamiętania melodyjki, lub sloganu, oraz
zmontowaniem wszystkich wywiadów.
W taki oto sposób powstała nasza szkolna audycja radiowa. Wszystkim uczestniczącym bardzo podobało się spotkanie, a wielu z nich świetnie odnalazło się
w nowej roli. Czyżby w naszej szkole uczyli
się przyszli redaktorzy radiowi? Bardzo
dziękujemy panu Szymonowi za pierwsze
spotkanie z prawdziwym radiowcem. Teraz
czas na nasz dżingiel - Raz, dwa, trzy, raz,
dwa, trzy, cztery - Radio Sp1. KK i DG
pojawiły się potrawy przeznaczone do
degustacji i oceny jury. Najlepsze drużyny otrzymały dyplomy oraz nagrody
ufundowane przez Hotel Stok i Hotel
Gołębiewski.
Gimnazjum nr 2 w Ustroniu

USTRONIACY
WYMUSZAJĄ

Motywem przewodnim była kasza i jabłko.

Fot. W. Suchta

KULINARNE ZMAGANIE
Kaszoburgery wegetariańskie, jaglane
brownie z musem z mango, tarta pełnoziarnista z jabłkami, cynamonem i karmelem,
pierogi z jabłkami i bitą śmietaną to tylko
niektóre potrawy przyrządzone przez
uczniów Gimnazjum nr 2 w ramach II
edycji konkursu kulinarnego „GimbSzef”,
który odbył się w RM Gastro. W szkolnej
rywalizacji walczyło sześć drużyn przygotowanych przez nauczycielkę zajęć
technicznych Dorotę Werszner- Krzywoń.
Mimo feralnej daty - piątek trzynastego –
młodym kucharzom udało się wykonać

10 Gazeta Ustrońska

potrawy, które pachniały, smakowały
i prezentowały się bardzo apetycznie.
Motywem przewodnim konkursu były
kasza i jabłko, w odróżnieniu od ubiegłego
roku, kiedy na talerzach królował kurczak
oraz czekolada. Uczniowie pracowali
z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem, choć nie zabrakło trudnych momentów, jak pękanie balonów, na których
formowane były czekoladowe miseczki
czy spadające naczynia. Na szczęście
wszystkiemu dało się zaradzić i po dwóch
godzinach wytężonej pracy na talerzach

Od godzin popołudniowych 1 czerwca do godz. 10.40 dnia następnego nie
działała sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Katowickiej z Cieszyńską.
Migające żółte światła nie ułatwiły
przejazdu kierowcom, o czym świadczą
trzy stłuczki, wszystkie trzy z udziałem
ustroniaków, którzy za każdym razem
byli sprawcami wymuszającymi pierwszeństwo przejazdu. O godz. 17 mieszkaniec naszego miasta kierujący toyotą nie
ustąpił pierwszeństwa bielszczaninowi,
który jechał renault scenic. Pół godziny
później ustroniak prowadzący opla zafirę
doprowadził do kolizji z kierującym vw
mieszkańcem Cieszyna. W czwartek
o godz. 9.30 ustronianka kierująca skodą uderzyła w samochód ciężarowy,
kierowany przez mieszkańca Bielska-Białej. Jak informuje rzecznik prasowy
cieszyńskiej policji Rafał Domagała,
w zdarzeniach nikt nie został ranny.
Podkreśla też, że nie można jeździć na
pamięć, a tak się stało właśnie w tym
przypadku, gdyż mniej ostrożnie jeździli
miejscowi kierowcy. Gdy nie działają
światła, należy patrzeć przede wszystkim
na znaki informujące, kto ma pierwszeństwo i stosować zasadę, że pierwszeństwo
mają kierowcy nadjeżdżający z prawej
strony.
(mn)
9 czerwca 2016 r.

Od pierwszego pleneru rzeźbią Artur Szołdra, Grzegorz Michałek, Jìřì Cieslar, Milan Lysek, Filip Lysek, później dołączyli: Ania Urbaniak
i Józef Faryno, w zeszłym roku Ján Pišoja a w tym roku debiutują: Roberta Wyskiela z Gdyni i Czestmira Sliwę z Czech.
Fot. A. Jarczyk

CZYTAJĄCA RZEŹBA

Już po raz szósty artyści-rzeźbiarze pracują nad nowymi, drewnianymi dziełami. Tematem, podobnie jak w zeszłym
roku, są „Cztery pory roku”.
ła rzeźba musi sobie około miesiąca ode- rozrywkowo-kawiarnianą. – W tej rzeźbie
Piękna, słoneczna pogoda to dla artystów
tchnąć w tym parku. Po drugie, od pogody będą małe schowki, gdzie ludzie będą mopracujących w ustrońskim amfiteatrze
– jeśli pada deszcz to my nie mamy kiedy gli zostawiać przeczytane książki. Ktoś,
dar z nieba. Drewno, którego używają do
jej pomalować, bo drewno musi być suche. kto usiądzie sobie na ławce, może taką
rzeźbienia nowych dzieł, musi być suW zeszłym roku lato było słoneczne, także książkę wziąć do ręki, poczytać na łonie
che, w przeciwnym razie byłaby trudność
te rzeźby trzymają się doskonale – mówi przyrody. Samemu także można przynieść
w zakonserwowaniu figury oraz ochronie
Barbara Nawrotek-Żmijewska, dyrektor z domu już przeczytaną literaturę czy bajki
przed jej gniciem. – Są dwie lub trzy rzeźby,
miejskiego domu kultury „Prażakówka” dla dzieci. Ten pomysł, który bardzo mi
które – niestety – mimo naszych zabiegów
w Ustroniu. Jak dodaje, tegoroczną tema- się podoba, zapożyczony jest z Węgier,
konserwacyjnych po prostu pogniły. Na
tyką pleneru rzeźbiarskiego są ponownie gdzie takie rzeźby powstają – opowiada
jedną rzeźbę „Ryś z małymi” spadło drzewo
„Cztery pory roku”. Zwiedzający park dyrektor.
i zupełnie unicestwiło mamę-ryś. Może
Plener rzeźbiarki będzie trwał do 11
ustroński, w którym stoją dzieła, będą
rzeźbiarze będą mieli pomysł, jak to dzieło
mogli za niedługo oglądać postaci wios- czerwca, natomiast dekoracja nowo pouratować? Generalnie takie rzeźby mogłyny, lata, jesieni i zimy. Oprócz tego będą wstałych dzieł nastąpi podczas otwarcia
by postać 10-15 lat, ale to wszystko zależy,
postaci natury, ludzkie oraz zwierzęce. Co sezonu uzdrowiskowego, w sobotę 18
po pierwsze, od drewna, czyli od tego, czy
Agnieszka Jarczyk
ciekawe, powstanie także rzeźba z funkcją czerwca.
jest bardzo mokre czy suche. Nowo powsta-

BELGIJKA NA RYNKU

Nie było idealnie równo, ale bardzo wesoło.
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Fot. M. Niemiec

Gdy belgijski zespół Laïs (z celtyckiego „głos”) nagrywał piosenkę 't'Smidje'
nie spodziewał się chyba, że tak zwana
Belgijka stanie się hitem obozów harcerskich, oazowych, utworem potrafiącym zintegrować setki młodych ludzi.
I tak też się stało 1 czerwca na ustrońskim
rynku, kiedy tańczyli uczniowie Gimnazjum nr 1 pod kierunkiem nauczycielki
Anny Sikory. Wuefistka chciała zaprezentować umiejętności podopiecznych
i pokazać, że wychowanie fizyczne to nie
tylko przewroty. Młodzieży towarzyszyli
również inni nauczyciele, dyrektor Leszek
Szczypka i wicedyrektor Małgorzata Wraga-Żdan, która powiedziała, że gimnazjaliści
nie mieli nic przeciwko świętowaniu Dnia
Dziecka, gdy chodziło o wyjście w plener,
i zazwyczaj są otwarci na wszelkie formy
aktywności. Belgijka wyszła znakomicie
i na wszystkich przechodniach zrobiła
duże wrażenie. Gdy zamilkły ostatnie takty
utworu, dało się słyszeć gromkie: „Jeszcze
raz”. Po bisie, młodzież grzecznie wróciła
do szkoły.
(mn)
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KONKURS
WIEDZY
O USTRONIU

Trwają przygotowania do Konkursu
Wiedzy o Ustroniu im. Józefa Pilcha, organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Ustronia. Finał piątej edycji odbędzie
się 22 czerwca o godz. 10.30 w Muzeum
Ustrońskim im. Jana Jarockiego.
Tegoroczna odsłona Konkursu składać
się będzie zarówno z konkurencji indywidualnych, jak i drużynowych. Tradycyjnie wezmą w nim udział uczniowie klas
pierwszych ustrońskich gimnazjów, którzy
już od kilkunastu tygodni uczestniczą
w warsztatach regionalnych prowadzonych
przez Bożenę Kubień, odbywających się
w szkołach, a także w terenie i muzeum.
Nasi gimnazjaliści naturalnie najbardziej
upodobali sobie spacery edukacyjne, podczas których zwiedzają historyczne, nieraz
kultowe zakątki Ustronia oraz odkrywają
piękno starych, nierzadko zabytkowych
budowli z ich – dotychczas im nieznanymi – zdobionymi fasadami i wnętrzami
o fascynujących sklepieniach, skrywającymi tajemnicze, dawne sprzęty. W tym roku
na trasie wędrówek znajdują się również
pomniki, tablice pamiątkowe oraz inne realizacje w przestrzeni publicznej, które zaprojektował ustroński artysta Karol Kubala
(1936-2013). Nie brak także ciekawostek
i osobliwości związanych z naszym miastem, obchodzącym w bieżącym roku 60.
rocznicę nadania praw miejskich.
Głównym celem projektu, realizowanego
jako zadanie publiczne współfinansowane
przez Miasto Ustroń, jest zainspirowanie
młodego pokolenia do poznawania dziedzictwa kulturowego Ustronia, tradycji
regionalnej, lokalnych wartości oraz bogatych i wielowątkowych dziejów naszej
małej ojczyzny, a także zachęcenie do
odkrywania swoich korzeni. Więcej informacji na temat tegorocznego Konkursu
Wiedzy o Ustroniu (relacje i fotografie
z warsztatów), jak również jego poprzednich edycji można znaleźć na stronie
internetowej Towarzystwa Miłośników
Ustronia: www.tmu.ustron.pl w zakładce:
edukacja regionalna.
(bk)
23/2016/4/R

GABINET
STOMATOLOGICZNY
Marcin Gądarowski
ul. Stawowa 2A Ustroń

Med-Lab Suchanek
tel. 792-531-258
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USTROŃ
W KONKURSIE
„NESTLE PORUSZA
POLSKĘ”!

31 maja upłynął termin składania
wniosków do Budżetu Obywatelskiego
2017. Złożono 35 wniosków, w tym
z Osiedla Polana – 5, Poniwiec – 2,
Ustroń Górny – 1, Ustroń Centrum – 2,
Ustroń Dolny – 8, Zawodzie – 1, Hermanice – 4, Lipowiec – 6, Nierodzim – 6.

Kolejny etap realizacji to publikacja
wniosków, która ma nastąpić do 30 czerwca. Można je będzie przeczytać na specjalnie utworzonej stronie internetowej:
www.budzetobywatelski.ustron.pl. Tam
też można znaleźć inne informacje na
temat budżetu.
Weryfikacja i opiniowanie projektów będzie prowadzona do 31 sierpnia,
a od 1 do 15 września mieszkańcy danej
dzielnicy zagłosują na wybrany projekt.
Ogłoszenie zwycięskich przedsięwzięć
nastąpi 30 września, a ich realizacja
w najszybszym możliwym terminie
w roku 2017.
(mn)

Ustroń bierze udział w konkursie „Nestle
porusza Polskę”!, w którym do wygrania
są siłownie miejskie. Nowoczesne siłownie
powstaną w 16 miejscach, które zdobędą najwięcej głosów (po jednej siłowni
w każdym województwie). Do konkursu
zgłoszona została ulica Wiśniowej w Ustroniu Hermanicach.
Głosowanie prowadzone jest za pośrednictwem strony internetowej: www.nestleporusza.pl do 6 lipca. Aby zagłosować należy:
1. wejść na stronę www.nestleporusza.pl,
2. wybrać lokalizację - Ustroń, 3. kliknąć
„Głosuj”, 4. podać adres e-mail, 5. kliknąć
w link aktywacyjny przesłany na podany
adres e-mail. Z podanego adresu e-mail
można oddać tylko jeden głos dziennie.

RODZINNIE W TERENIE
12 czerwca odbędą się zawody na orientację Dino Ekspres. Dla startujących do
wyboru dwie trasy: krótka i łatwa, licząca ok. 3 km i długa - ok. 8 km (wpisowe
10 zł). Start na trasę długą o godz. 12, na
trasę krótką o godz. 12.30. Rejestracja od
godz. 11 na polu biwakowym, ul Myśliwska
121. Mile widziani będą rodzice z dziećmi,
dla których szukanie punktów kontrolnych
w terenie to doskonała zabawa. Doświadczenie nie jest konieczne, pomogą organizatorzy.

KONSULTACJE
I PRZETARGI
Ogłoszono konkursy ofert pn:
1) Opracowanie trzech dokumentacji budowlano-wykonawczych rozbudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Skoczowskiej i Folwarcznej Ustroniu w ramach
zadania inwestycyjnego „Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń
Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych
obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ul. Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej
i Granicznej” – termin składania ofert – do dnia 14.06.2016 do godziny 10.00.
2) Zakup koszy ulicznych – termin składania ofert – do dnia 14.06.2016 do godziny
10.00.
3) Opracowanie projektu budowlanego dla zagospodarowania terenu wzdłuż bulwarów nadwiślańskich w Ustroniu w trasy rolkowo-narciarskie, skatepark, „pumptrack”
i siłownię zewnętrzną w ramach zadania budżetowego p.n. „Uporządkowanie terenów
w okolicy rzeki Wisły – odtworzenie zasobów przyrodniczych” – termin składania ofert
– do dnia 14.06.2016 do godziny 10:00.
4) Dobudowa przewodów kominowych wraz z koniecznymi robotami towarzyszącymi w budynkach zasobu mieszkaniowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
„Modernizacja przewodów kominowych w zasobach komunalnych”– termin składania
ofert – do dnia 14.06.2016 do godziny 10.00.
5) Dostawa i montaż bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Parku Kuracyjnym
zlokalizowanym przy ul. Hutniczej na terenie Miasta Ustroń – termin składania ofert –
do dnia 10.06.2016 do godziny 14.00.
6) Opracowanie projektu budowlanego dla zagospodarowania terenu wokół stawu
kajakowego w Ustroniu w ramach zadania budżetowego p.n. „Uporządkowanie terenów
w okolicy rzeki Wisły – odtworzenie zasobów przyrodniczych” – termin składania ofert
– do dnia 14.06.2016 do godziny 10:00.
Więcej na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl
9 czerwca 2016 r.

WAKACJE
Z PRAŻAKÓWKĄ
WARSZTATY ARTYSTYCZNE
„Serce w rozterce”

27.06 – 30.06 godz. 10.00 – 13.00 sala widowiskowa
Zabawa, plastyka, śpiew, trening kreatywności. Poszukamy odpowiedzi na pytania czy: - „ … miłość, to nie pluszowy miś …”,
- można mieć serce z kamienia, - świat ludzkich uczuć istnieje.
Poznamy „technikę cukrową”, metodę rękodzielniczą (szycie,
lepienie, malowanie), wykonamy rodziny biedronek i ważek.
Grupa warsztatowa liczyć może maksymalnie 20 osób.
Prowadzenie: Sławomira Godek
Cena za udział w warsztatach artystycznych: 40 zł (4 dni).
(płatne do 15 czerwca 2016 r. w sekretariacie MDK)

MICHAŁ HERMAN
W BRUKSELI
Gratulacje dla Michała Hermana, ucznia 3 klasy Gimnazjum nr
2 w Ustroniu, który zdobył II miejsce w konkursie wiedzy o Unii
Europejskiej EURODYTA. Konkurs skierowany do młodzieży
gimnazjalnej z całego powiatu cieszyńskiego zorganizowało Liceum Ogólnokształcące w Wiśle. Patronat nad projektem objęło
Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego dr Jana Olbrychta,
które przewidziało dla laureatów konkursu wyjazd do Brukseli.
Zaproszeni goście podczas pobytu w „stolicy Europy” mieli
okazję zwiedzić Parlament Europejski, uczestniczyć w spotkaniu
z Panem Posłem oraz zobaczyć wiele atrakcji znajdujących się
w Brukseli. Niezapomnianych doznań kulinarnych dostarczyły
fontanny czekolady oraz tradycyjne frytki z majonezem, które
każdy turysta obowiązkowo musi spróbować.

IMPREZOWY
WEEKEND

Po raz 9. otworzymy Sezon Uzdrowiskowy, a stanie się
to podczas imprezowego weekendu 17-19 czerwca. W piątek w amfiteatrze, oprócz największych gwiazd – Besides,
LemON, zaprezentują się: Kamila Kiecoń, Patrycja Habdas
i Patryk Demkowski. Tradycyjny korowód ulicami miasta ruszy
w sobotę o godz. 14 od Sanatorium „Równica” do Rynku, gdzie
zagra orkiestra dęta z Kalet, zaśpiewa reprezentacyjna Estrada
Regionalna „Równica” oraz nastąpi podsumowanie Pleneru
Rzeźbiarskiego DAR „Cztery pory roku”. Później czeka nas
występ grupy Estrada Styl – Folk oraz Chóru Benedictus,
a także żarty kabaretu Chatelet
W niedzielę po południu wysłuchamy koncertu instrumentalnego zespołu „NIVEL” i Orkiestry Dętej Goleszów Band.
23/2016/5/R

Przedsiębiorstwo
Uzdrowiskowe Ustroń S.A.
poszukuje kandydatów do pracy na stanowiskach:
- RECEPCJONISTKA - POMOC KUCHENNA
- KUCHARZ
- KELNER / KELNERKA
		
- POKOJOWA		
			

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV:
mailem na adres: rekrutacja@uzdrowisko-ustron.pl
lub osobiście:
w Biurze Obsługi Spółki ul. Sanatoryjna 1,
			
43-450 Ustroń - Biuro Kadr i Płac (pokój nr 11)
Szczegółowe informacje pod nr telefonu:
33 856 56 61, 33 856 63 07
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WARSZTATY ARTYSTYCZNE:
„Kamienne improwizacje na drewnie fauna,
flora i nie tylko”

04.07 – 07.07 godz. 10.00 – 13.00 – sala nr 8 (II piętro)
W trakcie warsztatów dzieci zapoznają się z łączeniem technik
plastycznych, strukturą kamieni i drewna oraz poznają różne
sposoby tworzenia dzieła z darów natury.
Grupa warsztatowa liczyć może maksymalnie 20 osób.
Prowadzenie: Artur Szołdra
Cena za udział w warsztatach artystycznych: 40 zł (4 dni)
(płatne do 15 czerwca 2016 r. w sekretariacie MDK)
Chętne dzieci w wieku od 7 lat prosimy zgłaszać w sekretariacie MDK „Prażakówka”do 15 czerwca 2016 r. w godz.
8.00 – 16.00.

INNE ZAJĘCIA
08.07 godz. 10.00 – 14.00

Piątek: gry i zabawy integracyjne
Opiekunowie – Izabela Kuś i Katarzyna Rymanowska
Wstęp wolny
Chętne dzieci w wieku od 7 lat prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu MDK „Prażakówka”do 15 czerwca w godz. 8.00 – 16.00.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie
warsztatów.

POSZUKIWANI WOLONTARIUSZE

Osoby, które chciałyby pracować przy obsłudze imprez organizowanych przez Urząd Miasta mogą zgłaszać się do Wydziału
Kultury i Promocji. Praca jako wolontariusz daje szansę zdobycia
cennych umiejętności i doświadczeń, a jest też okazją do spotkania za kulisami z występującymi w Ustroniu gwiazdami. Chętni
proszeni są o wypełnienie kwestionariusza, który można znaleźć
na stronie internetowej miasta. Zgłoszenia można przesyłać na
adres e-mail: promocja@ustron.pl, a o informacje pytać pod nr.
tel. 33 857-93-28. Osoby poniżej 18 roku życia muszą załączyć
zgodę rodziców.

KONSULTACJE W SPRAWIE
REWITALIZACJI

W związku z opracowywaniem aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustroń serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rewitalizacją w mieście, w szczególności
radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz mieszkańców na spotkanie konsultacyjne, które
odbędzie się: w czwartek 16 czerwca o godz. 16 w sali sesyjnej
Urzędu Miasta. Spotkanie poprowadzą eksperci ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „DELTAPARTNER”,
którzy przedstawią aktualne założenia dotyczące prowadzenia
rewitalizacji, zaprezentują zdelimitowane obszary zdegradowane
oraz wyjaśnią, w jaki sposób należy zgłaszać projekty do programu rewitalizacji. Wszystkie zebrane uwagi, opinie oraz wnioski
będą stanowiły podstawę do planowania rewitalizacji w Ustroniu.
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INTERPELACJA

W związku z kolejnymi, częstymi zdarzeniami drogowymi
na drodze wojewódzkiej 941 w granicach miasta Ustronia,
w tym szczególnie w związku z kolejnym wypadkiem ze
skutkiem śmiertelnym zwracam się do władz miasta Ustronia
o wystosowanie kolejnego, ostatecznego i stanowczego wezwania
Zarządu Dróg Wojewódzkich do przedstawienia planu i przeprowadzenia w trybie pilnym remontów i zmian organizacji ruchu dla
zapewnienia bezpieczeństwa na tej kluczowej drodze dojazdowej
w Beskidy, którą każdego tygodnia poruszają się dziesiątki
tysięcy samochodów.
Nie można pozostać obojętnym na fakt, że w granicach naszego
miasta mamy do czynienia ze swoistą drogą śmierci. Na samym
tylko skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 941 i dojazdowych
z Hermanic i Kozakowic w ostatnich 3 latach życie straciło 3
osoby a 8 zostało ciężko rannych . Kolejne ofiary zanotowaliśmy
na skrzyżowaniach dróg wiodących z Poniwca w stronę Brzegów.
Ile jeszcze nieszczęść w osieroconych rodzinach musi zaistnieć,
aby skutecznie poruszyć sumienia wojewódzkich urzędników?
Czy konieczne jest zainicjowanie blokady tej drogi przez
mieszkańców i środowiska motocyklowe, aby wzbudzić zainteresowanie mediów i włodarzy województwa?
Remontu nawierzchni i zmian organizacji ruchu wymaga cały
odcinek wiodący przez Ustroń od skrzyżowania z sygnalizacją
świetlną w Nierodzimiu po granice miasta z Wisłą Obłaźcem.
W szczególności zwracam się o wykonanie remontów i zmian
organizacji ruchu na następujących odcinkach:
1. ODCINEK A - od świateł w Nierodzimiu do świateł przy
Tesco.
Zamknięcie wszystkich poprzecznych przejazdów, wykonanie
bariery na pasie zieleni na całej długości tego odcinka oddzielającej pasy ruchu za wyjątkiem skrzyżowania Hermianice- Kozakowice . W tym miejscu ograniczenie prędkości do 50 km/h, zakaz
zawracanie oraz ustawienie fotoradaru (który w tym miejscu
istniał) i zamknięcie prawego pasa ruchu na drodze głównej, aby
pojazdy wyjeżdżające z drogi podporządkowanej miały bezpieczną możliwość włączenia się do ruchu. Jednocześnie zniesienie
ograniczenia prędkości do 70km/h - drogi dwupasmowe powinny
służyć do sprawnego i płynnego przemieszczania się pojazdów.
Zapewnienie możliwości zawracania na obydwu skrzyżowaniach
z sygnalizacją świetlną.
2. ODCINEK B - od świateł przy Tesco do świateł na wyjeździe z centrum (ul. 3 maja). Malowanie linii poprzecznych
oddzielających pasy ruchu, nowe malowanie (biało - czerwone)
i oświetlenie przejść dla pieszych, ustawienie słupków odblaskowych wyznaczających pobocze - koniecznie w ciemnościach.
Na skrzyżowaniu przy Tesco zawężenie przejazdu samochodów
na przejściu dla pieszych do jednego pasa ruchu w jedną stronę
(zlikwidowanie możliwości wyprzedzania na pasach). Rozważanie możliwości budowy przejścia nadziemnego dla pieszych
. Zastosowanie fotoradaru na znanym z wypadkowości skrzyżowaniu z ulicą Akacjową. Zlikwidowanie stojącego w pasie
drogi ogromnego ledowego billboardu odwracającego uwagę
kierowców.
3. ODCINEK C - Od świateł z ul. 3 maja poprzez skrzyżowanie
ze światłami pod Czantorią do przejazdu kolejowego w Obłaźcu
. Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu
3 maja z DK941 - w ten sposób aby umożliwić mieszkańcom
wyjazd z 3 maja w stronę Centrum a także dojazd do posesji z
obu stron (obecnie niemożliwy). Jednocześnie celem przebudowy
musi być udrożnienie wyjazdu z parkingów przy Czantorii oraz
zapewnienie płynnego ruchu na drodze głównej, aby to miejsce nie było powodem ogromnych korków w trakcie sezonów
turystycznych - prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem
byłoby długie, owalne skrzyżowanie typu rondo. Likwidacja
starych ekranów dźwiękoszczelnych, których wygląd odstrasza
i jednocześnie zasłania największą atrakcję turystyczną miasta,
zastąpienie ich ekranami przezroczystymi z pleksi. Zmiana sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul Wczasową - obecna nie
zapewnia zmiany świateł dla pojazdów jednośladowych - system
nie odczytuje stojących na czerwonym świetle jednośladów.
Nowe malowanie znaków poziomych na jezdni.
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Proszę o odpowiedź w sprawie działań, jakie zostaną podjęte
przez miasto, trybie i czasie oczekiwania na odpowiedzi ze strony
Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Jednocześnie apeluję do Rady Miasta o dyskusję i wsparcie
w tym temacie.
Z poważaniem				
Grzegorz Krupa
Radny Rady Miasta Ustroń
Przewodniczący Komisji Budżetu
i Przestrzegania Prawa

* * *
W odpowiedzi na interpelację radnego Grzegorza Krupy
w sprawie podjęcia działań mających na celu zdecydowane poprawienie bezpieczeństwa ruchu na DW 941 informuję, że w dniu
04.05.2016 r. wysłano pismo do Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie z prośbą o sporządzenie
statystyki zdarzeń wypadków drogowych za okres 2013 - 2016
r. na odcinku od skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w Nierodzimiu po granice miasta z Wisłą Obłaźcem.
W dniu 04.05.2016 r. wysłano pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach (kopia w załączeniu), w którym
zwrócono się o przedstawienie konkretnych zamierzeń dotyczących remontów i zmian organizacji ruchu mających na celu
zdecydowane poprawienie bezpieczeństwa ruchu na DW 941, jak
i odniesienie się do zaproponowanych przez radnego Grzegorza
Krupę rozwiązań.
Co do wymiany starych ekranów dźwiękoszczelnych na DW
941 przy skrzyżowaniu z ul. 3-go Maja w załączeniu pismo
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach z dnia 11.04.2016
r. przedstawiające warunki do spełnienia przed ewentualną wymianą ekranów.
				
Burmistrz Miasta
			
Ireneusz Szarzec

* * *

Dotyczy: wniosku w sprawie wymiany elementów dźwiękochłonnych w ekranach akustycznych przy drodze wojewódzkiej
nr 941 w rejonie skrzyżowania z ul. 3-go Maja w Ustroniu
W odpowiedzi na pismo IGG.7234.3.0000l.2016 z dn.
11.03.2016 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że istnieje możliwość, aby zainteresowany na własny
koszt dokonał wymian ekranów akustycznych na przezroczyste.
Niezbędnym warunkiem podjęcia realizacji wymiany elementów
dźwiękochłonnych ekranów akustycznych przez wnioskodawcę
jest zawarcie umowy pomiędzy wnioskodawcą a Województwem
Śląskim, będącym właścicielem drogi wojewódzkiej nr 941, oraz
uzyskanie odpowiednich uzgodnień i zezwoleń w przedmiotowej
sprawie. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje,
że w przedmiotowej sprawie należy się zwrócić z wnioskiem
o zawarcie umowy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego Wydział Komunikacji i Transportu. Wniosek winien
zawierać co najmniej informację o zakresie i celowości planowanych robót oraz informację o planowanym finansowaniu zadania
przez wnioskodawcę.
Jednocześnie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
przekazuje dodatkowe informacje dotyczące zakresu prac,
które konieczne byłyby do wykonania przez wnioskodawcę,
wyprzedzająco do wymiany ekranów akustycznych wzdłuż DW
941 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową - ul. 3-go
Maja do zjazdu na stację LOTOS W Ustroniu Polanie oraz po
ich wykonaniu:
1. Analiza akustyczna dla terenów zlokalizowanych po stronie
przeciwnej drogi wojewódzkiej nr
941, w stosunku do lokalizacji ekranów akustycznych, mająca
na celu określenie klimatu akustycznego na przedmiotowym
terenie przy funkcjonowaniu pełnych pochłaniających ekranach
akustycznych zlokalizowanych po przeciwnej stronie drogi wojewódzkiej. Analiza akustyczna winna być wykonana w oparciu
o pomiary hałasu wykonane przez akredytowane laboratorium
w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodności.
2. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego wraz
z częścią kosztorysową oraz projektem tymczasowej organizacji ruchu dla zadania polegającego na wymianie ekranów
9 czerwca 2016 r.

akustycznych.
3. Uzyskanie zatwierdzenia przez Marszałka Województwa
Śląskiego tymczasowej organizacji ruchu oraz zgłoszenie robót
do Wojewódzki Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
4. Analiza akustyczna dla terenów zlokalizowanych po stronie
przeciwnej drogi wojewódzkiej nr 941, w stosunku do lokalizacji ekranów akustycznych, mająca na celu określenie klimatu
akustycznego na przedmiotowym terenie po wymianie pełnych
pochłaniających ekranach akustycznych zlokalizowanych po
przeciwnej stronie drogi wojewódzkiej na ekrany przezroczyste.
Analiza akustyczna winna być wykonana w oparciu o pomiary
hałasu wykonane przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
W przypadku gdy analiza wskaże na niekorzystną zmianę klimatu akustycznego, w stosunku do stanu przed wymiana ekranów,
Wnioskodawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia takich
korekt w wykonaniu ekranów aby stan klimatu akustycznego
był tożsamy z klimatem akustycznym stwierdzonym na przedmiotowym terenie przed wymianą ekranów.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że
w/w czynności i prace są niezbędne w przypadku wnioskowanej wymiany ekranów akustycznych, a zobowiązanym do ich
wykonania będzie Wnioskodawca.
W związku z powyższym tutejszy Zarząd zwraca się z prośbą
o ponowne przeanalizowanie tematu wymiany ekranów
i potwierdzenie dotychczasowego stanowiska Wnioskodawcy.
DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH
W KATOWICACH
inż. Zbigniew Tabor
23/2016/4/O

Burmistrz Miasta Ustroń informuje,
że na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni zostały wywieszone wykazy dotyczące gminnych nieruchomości przeznaczonych na okres do lat 3 do dzierżawy: w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego – wykaz z dnia 30.05.2016
r, do najmu: na cele gastronomiczno–usługowe – wykaz
z dnia 30.05.2016 r., w celu umieszczenia pojemników
na odzież używaną – wykaz z dnia 03.06.2016 r., w celu
usytuowania ogródka letniego wykaz z dnia 07.06.2016 r.
oraz wykaz dotyczący nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz
użytkownika wieczystego nieruchomości.
POZIOMO: 1) ulubienica koguta, 4) w rodzinie Daewoo, 6) w kręgle lub w karty, 8) procenty samurajów,
9) ptak mądrości, 10) ładne w górach, 11) punkt handlowy, 12) miasto we Francji, 13) sroczka ją gotowała,
14) odpad skrawania, 15) ogólniak, 16) wielkopolska
wieś ze stadniną koni, 17) mara senna, 18) kapitan Arki,
19) lipcowa solenizantka, 20) mały Jan.

B I B L I O T E K A POLECA:
James Rollins – „Szósta apokalipsa”

Komandor Grey Pearce i jego oddział Sigma muszą unieszkodliwić zagrożenie, którego źródła tkwią w prahistorii ,gdy Antarktyda była zielona, . Podążając za wskazówkami na starej mapie
z biblioteki aleksandryjskiej, oddział Sigma odkryje zagadkę
lodowego kontynentu i tajemniczej formy życia.
Mistrz powieści przygodowej znowu w formie.

Mary Berg - „Pamiętnik Mary Berg. Relacja
o dorastaniu w warszawskim getcie”

W dniu swoich piętnastych urodzin, gdy niemiecka armia
zaczyna atak na Warszawę , Mary Berg przystępuje do spisywania pamiętnika. Zapełni dwanaście małych notesów, będących
świadectwem czterech lata terroru i heroizmu.
W marcu 1944 roku Mary Berg wraz z rodziną została wymieniona na jeńców niemieckich internowanych przez aliantów.
Dzięki temu przeżyła wojnę.

* * *

Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu zaprasza wszystkich
chętnych na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Spotkanie
odbędzie się w środę 15 czerwca, o godz. 17.00 w Czytelni MBP.

* * *

WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu
zaprasza dzieci w wieku 8-12 lat na „ Eko -wakacje z biblioteką”.
Spotkania będą odbywały w dniach 11.07. - 22.07 od poniedziałku
do piątku, w godzinach 9.00-12.00.
Dzieci można zgłaszać od 9 czerwca w Oddziale dla Dzieci
MBP lub telefonicznie: 33 854 23 40. Ilość miejsc ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń.
23/2016/6/R

Lato 2016 im szybciej tym taniej!
SŁOŃCE - na już! na weekendy! 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

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

PIONOWO: 1) urzędnik grodzki, 2) niezwykłe wieści,
3) na polu bitwy, 4) młodsza od kina, 5) drewno z osiki,
6) gruba igła, 7) w rodzinie krokodyli, 11) przedstawienie, 13) na pastwisku, 17) chemiczny symbol cynku.
Hasło powstanie po odczytaniu liter z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy do 17 czerwca.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 21

KWIATY DLA MAMY
Nagrodę w wys. 50 zł otrzymuje: Tomasz Kamiński
z Ustronia, ul. Reja. Zapraszamy do redakcji.
9 czerwca 2016 r.			
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KONKURS EKOLOGICZNY
Finał XIV Konkursu Ekologicznego
organizowanego przez Przedsiębiorstwo Komunalne odbył się 23 maja
w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka”. Uczestniczyły w nim trzyosobowe
drużyny ze wszystkich ustrońskich szkół
podstawowych i gimnazjów.

– Konkurs Ekologiczny dla szkól rozpoczął się w 2002 r. - mówił na wstępie
prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego
Alojzy Sikora. - Celem konkursu jest:
zwiększenie wiedzy ekologicznej uczniów, wykształcenie nawyku segregacji odpadów, zwiększenie ilości odpa-

Zestawienie zebranych przez szkoły surowców wtórnych 2015/2016 r.
Nazwa placówki

				

Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 6
Gimnazjum nr 1		
Gimnazjum nr 2		
OGÓŁEM		

Makulatura
kg

8 105,00		
4 635,00		
1 089,00		
4 693,00		
401,50
481,00
19 404,50		
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Makulatura
Baterie
kg na ucznia		 kg

Baterie
kg na ucznia

28,44		 225,00		0,79
11,76		 169,00		0,43
12,52		 50,00		0,57
24,44		 569,00		2,96
1,71		 114,50		0,49
2,28		 0,00		0,00
13,82
1 127,50		0,80

dów segregowanych oraz eliminowanie
odpadów niebezpiecznych np. baterii.
W tej edycji konkursu zwracamy uwagę
na otaczającą nas przyrodę, parki narodowe i zwierzęta chronione w Polsce.
W ciągu 14. edycji konkursu zebranych zostało około 470 ton surowców
wtórnych oraz ponad 5.900 kg baterii.
Wzięło udział ponad 20.000 uczniów. Na
nagrody ufundowane przez sponsorów
wydano ponad 110.000 zł. Za surowce
wtórne szkoły otrzymały 65 tys. zł.
Prezes zaprosił do jury naczelnika
Wydziału Środowiska UM Monikę Maksymczuk, przedstawiciela Nadleśnictwa
Wiktora Naturskiego i przedstawiciela
Publisher Innowacje Tomasza Beczałę.
Tegoroczny konkurs składał się
z czterech części: wykonania plakatu
o zwierzętach chronionych, zbiórce surowców wtórnych,zbiórce baterii, testu
wiedzy o parkach narodowych w Polsce.
Nadleśnictwo ufundowało nagrody dla
wszystkich twórców plakatu, natomiast
za surowce wtórne szkoły otrzymywały
nagrody pieniężne w wysokości proporcjonalnej do zebranych surowców. Na
ten cel przeznaczono 3.000 zł.
W „Prażakówce” rozwiązywano test,
po którym okazało się, że zwyciężyła
Szkoła Podstawowa nr 1 w składzie:
Kinga Branc, Jagoda Cholewa, Dariusz
Ostrowski. Drugie miejsce zajęło Gimnazjum nr 2 w składzie: Natalia Błaszczyk,
Anna Wałach, Aleksandra Sroka, trzecie
Szkoła Podstawowa nr 3 w składzie:
Katarzyna Gomola, Wiktoria Jakubiec,
Samantha Pinkas. Kolejne miejsca zajęły
szkoły: 4. G-1, 5. SP-5, 6. SP-2, 7. SP-6.
Najlepszych uhonorowano nagrodami. Finał Konkursu Ekologicznego
w „Prażakówce” prowadziła Magdalena
Kozłowska.
Poproszony o podsumowanie konkursu prezes A. Sikora powiedział:
– Po raz pierwszy pisano test wiedzy
zamiast odpowiedzi ustnych. Wiadomo
było z jakiego zakresu wiedzy będą
pytania i test wypadł dobrze, choć żadne drużyna nie zdobyła maksymalnej
liczby punktów. Trzeba zaznaczyć, że
uczestniczyły wszystkie szkoły, czyli
pięć podstawowych i dwa gimnazja.
W tej edycji nie oceniano plakatów,
natomiast wszyscy autorzy otrzymali
nagrody. W poprzednich konkursach
nagrodę pieniężną za surowce wtórne
w całości otrzymywała zwycięska drużyna, w tym roku ta nagroda została podzielona proporcjonalnie do zebranych
surowców. Zmiany w trybie przeprowadzania konkursu zostały wprowadzone
po sugestiach szkół, a ja tegoroczną
edycję oceniam bardzo dobrze. Poza
drużynami do „Prażakówki” przyszli też
uczniowie dopingować swych kolegów.
Dla nich podczas testu, by ich zająć, był
film o gospodarce odpadami. Za rok 15.
edycja, więc będzie okazja do podsumowań, a mamy dokumentację, także
fotograficzną.
Nagrody ufundowali: Przedsiębiorstwo Komunalne, Wodociągi Ziemi
Cieszyńskiej, Urząd Miasta.
Tekst i zdjęcie: Wojsław Suchta
9 czerwca 2016 r.

KAJTO WSPOMINA MALUCHA
Po zaciętej walce o wygraną, w Rajdzie Azorów Kajetan Kajetanowicz wraz z Jarosławem Baranem zajęli znakomite 3. miejsce, pozostając jednocześnie najlepszym
zespołem ERC 2016.

Na malowniczych, portugalskich wyspach
rajdowcy walczyli o zwycięstwo w klasyfikacji końcowej Rajdowych Mistrzostw
Europy w Rajdzie Azorów. Kajetan Kajetanowicz wraz z Jarosławem Baranem
uzyskali sporą przewagę w początkowych
odcinkach rajdu, dzięki czemu w pewnym
momencie prowadzili. Niestety, podczas
czwartego odcinka, w samochodzie polskiej załogi ukręciła się prawa przednia
półoś. - Dzisiejszy dzień zapowiadał się dla
nas bardzo dobrze, a ta awaria wyeliminowała nas z walki o zwycięstwo. Wczoraj
wypracowaliśmy jednak na tyle dużą przewagę, że teraz jesteśmy na trzecim miejscu,
pomimo tego, że na tej pętli straciliśmy
ponad trzy minuty – mówi Kajetanowicz
i dodaje: – Przypomniałem sobie czasy, kiedy jeszcze ścigałem się Maluchem. Ciężkie
chwile się zdarzają, ale ja nadal kocham
rajdy, bez względu na to, jakie trudności
mnie w nich spotykają.
Ricardo Moura zajął 1. miejsce w klasyfikacji generalnej Rajdu Azorów. Po nim,
ze stratą prawie 27 sekundową uplasował
się Aleksiej Łukjaniuk. Ostatnim kierowcą
na podium był Kajetan Kajetanowicz, który
wciąż pozostaje liderem w klasyfikacji
generalnej Rajdowych Mistrzostw Europy
2016. Zaraz za nim znajduje się ponownie
Aleksiej Łukjaniuk, na 3. miejscu zaś
utrzymuje się Ralfs Sirmacis.
(aj)

BARBARZYŃCY
NA TRASIE

XXXX

Było właśnie tak jak zapowiadał organizator Barbarian Race – ustroniak Grzegorz
Szczechla, wielokrotny zwycięzca podobnych, krajowych i europejskich wyścigów
ekstremalnych z przeszkodami. Podczas
barbarzyńskich igrzysk rozegranych
5 czerwca w Wiśle bezkompromisowe
i surowe przeszkody odkryły twardy charakter ponad tysiąca zawodników. Wspinano się, czołgano, skakano, pokonywano
żywe przeszkody, a rywalizacja, współpraca i walka z samym sobą szlifowały
charaktery i ukazywały prawdziwe oblicze
uczestników. Wszyscy chwalili sprawne
przeprowadzenie zawodów i organizację
poza trasą. Barbarzyńcy z całego kraju
wyjechali z Perły Beskidów usatysfakcjonowani, jeśli nie samymi wynikami,
to na pewno stoczoną walką. Spotkają się ponownie w sierpniu w Tychach,
a w październiku w Ustroniu.
(mn)

PIERWSZE PODIUM
W niedzielę 5 czerwca w Lubaszowej
oraz Siedliskach odbył się Puchar Polski MTB XCO Tuchów 2016 w ramach
Pucharu Burmistrza Tuchowa. Wystartował w nich Mateusz Nieboras, zawodnik
ustrońskiego teamu Kreidler FAN-SPORT
MTB Racine, który wywalczył 3. miejsce
w kategorii juniorów z czasem 01:19:41.
Do 2. zawodnika – Jona Dawida, stracił
9 czerwca 2016 r.			

tylko 26 sekund. 1. miejsce zdobył Jarosław Żur (01:14:35).
Po zawodach Mateusz powiedział: –
Bardzo cieszę się z osiągniętego wyniku,
było to moje pierwsze podium w zawodach Pucharu Polski MTB XCO! Trasa
bardzo wymagająca ale sprawiała dużą
radość z jazdy! Szczególne podziękowania
kieruję do mojego trenera Rafała. (m)
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Remis Kuźni ustrońska młodzież przyjmuje z olimpijskim spokojem
w piknikowej atmosferze...
Fot. W. Suchta

Czyszczenia dywanów, tapicerki.
(33) 854-38-39, 602-704-384.
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY
USTROŃ tel. (33)854-53-98.
KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek 3a
– szafy, garderoby, zabudowy wnęk
z drzwiami przesuwanymi i nie
tylko… Zamów bezpłatny pomiar.
RATY 0%. 728-340-518, 33-85422-57. www.komandor-ustron.pl
Bilety autokarowe, lotnicze, promowe. Mea Travel, Ustroń, ul. Rynek 3,
tel. (33) 444-60-40.
Podłogi, drzwi, rolety, boazerie,
korek, karnisze. "MARKO" ul. Cieszyńska (pod apteką).
Drewno kominkowe. (33) 854-47-10.

11 VI 9.00-		 Industriada - „Duchy ustrońskiej huty – w świecie
		 -21.00		 przemysłowych legend Ustronia”, Muzeum Ustrońskie
11 VI 						 Pchli Targ - plac targowy
13 VI 12.45		 Audycja muzyczna Filharmonii Śląskiej dla uczniów II
								 klas ustrońskich gimnazjów - MDK „Prażakówka”
15 VI 16.30		 Zebranie walne SRS Czantoria - sala sesyjna UM
17-19 VI						 Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego - rynek, amfi								 teatr
19 VI 17.00		 Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze KS
								 „Nierodzim” - świetlica Klubu
24 VI 14.00		 Miejskie Zakończenie Roku Szkolnego - MDK „Praża								 kówka”

Atrakcyjne mieszkanie tanio sprzedam. 515-286-714.
Okazja! Sprzedam mieszkanie, stan
deweloperski. 502-527-924.
Pokój do wynajęcia. (33) 854-51-97.
Dziewczyna potrzebna do sprzątania
domu. 514-930-209.
Malowanie dachów. 505-168-217.
Lokal do wynajęcia obok szpitala
reumatologicznego. (33) 854-40-02.
Zaginęły dwie suczki ( biało-czarna
i czarno-brązowa) w okolicy Jelenicy. 506-024-967.
Kupię przyczepę towartową DMC
do 750kg w cenia do 600zł, do
remontu lub odbudowy. 609-854111.

9.06					 Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
10-11.06		 Na Zawodziu				ul. Sanatoryjna 7 		 tel. 854-46-58
12-13.06		 Elba				ul. Cieszyńska 2		 tel. 854-21-02
14-15.06		 Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
16-17.06		 Lawenda				ul. Skoczowska 137 		 tel. 855-10-14
18-19.06 Cent. Leków MAX		ul. Daszyńskiego 1
tel. 856-11-93
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście

dziesięć lat temu
My, mieszkańcy ulicy Cieszyńskiej po obu jej stronach jesteśmy
nieprzyjemnie zaskoczeni i zbulwersowani informacją, że Radni
Miasta Ustroń zdecydowali o powstaniu nowego wielkopowierzchniowego obiektu handlowego na zielonych terenach centrum miasta
przy ulicy Cieszyńskiej. Otóż, dla części Radnych, którzy z jakichś
niejasnych dla nas względów, głosowali za tą wysoce kontrowersyjną i szkodliwą uchwałą, nie ma chyba żadnego znaczenia, jaką
faktyczną wielkość (500 m2 czy nawet 1000 m2, a może i jeszcze
więcej wraz z potężnymi parkingami!) będzie miał ten obiekt. Chociaż będzie on oddziaływał dewastująco na walory krajobrazowe
oraz radykalnie obniży jakość życia mieszkańców w ich własnych
mieszkaniach i domach.

* * *

27 maja odbył się ogólnopolski turniej tańca Break Dance na
sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka”. Była
to pierwsza taka impreza w Ustroniu. […] Wszyscy zawodnicy,
sędziowie oraz widzowie stwierdzili, że turniej był udany, dobrze
zorganizowany i przebiegał w świetnej atmosferze, co dobrze wróży
na przyszłość tego typu imprezom na naszym terenie.

* * *

27 maja o godz. 17.00 w miejscowości Jabłonka na Orawie
wystartowały sztafety „Kwietnego Biegu”, których zadaniem jest
przebiec dystans 3.530 km wzdłuż granic Polski dla upamiętnienia
rocznicy pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do
Ojczyzny. Rozpoczęto je w 2004 roku.

* * *

To był emocjonujący mecz. W sobotę 3 czerwca w meczu
o mistrzostwo ligi okręgowej piłkarze Kuźni na własnym stadionie
podejmowali broniące się przed spadkiem Wyzwolenie. Kuźnia grała
rozluźniona, Simoradz bronił się i kontrował. Kuźnia nie wykorzystuje kilku znakomitych okazji, gdy to wystarczyło przyłożyć nogę,
by piłka wpadła do siatki. Kilka strzałów jest minimalnie niecelnych.
Simoradz rzadko atakuje, ale skutecznie.
Wybrała: (aj)

DIABLI NADALI, ANIELI CZUWALI

...natomiast kibice z Czechowic wiwatują, bo jak śpiewali ze swą
drużyną są „aż po życia kres”.
Fot. W. Suchta
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Muzeum Ustrońskie i Stowarzyszenie Twórcze „Brzimy” zaprasza na wernisaż wystawy jubileuszowej Andrzeja Piechockiego
pt. „Diabli nadali, anieli czuwali”, który odbędzie się 17 czerwca
o godz. 17 w Muzeum przy ul. Hutniczej. W programie wystąpienie dr. hab. Marka Rembierza i promocja okolicznościowego wydawnictwa. Oprawę muzyczną zapewni Jacek Piechocki z gitarą.
9 czerwca 2016 r.

FELIETON

Babskie gadanie

Badziew
w centrum miasta
Jako ustroniaczka jestem niesamowicie
dumna z budynku biblioteki i jego otoczenia. Mural to hit turystyczny, a zachwyt
wzbudza też park. Wiosną kwitły tam dywany krokusów, teraz rządzą rododendrony, a
przechodzący ludzie zachwycają się makami rosnącymi przy studni. Są i drzewa, i zamyślony profesor Szczepański, i ławeczki,
na temat których na początku żartowano, że
są bardziej do leżenia niż do siedzenia, ale
teraz nie brakuje korzystających.
Szkoda, że w środku budynek nie wygląda tak ładnie jak na zewnątrz, ale zaraz po
remoncie wytłumaczył mi to jeden z budowlańców: „Psze pani, to była rewitalizacja.
Stare kobiety nakładają krem rewitalizujący
na twarz i są o parę lat młodsze, ale tylko
na zewnątrz.”
Trochę się martwiłam, gdy zaczęła powstawać galeria, ale udało się połączyć
tradycję z nowoczesnością. Jesienią zrobiłam zdjęcie, na którym zakątek tonie
w szarościach, a czarne konary kontrastują
z jasnym budynkiem dawnej szkoły. Grafi-

FELIETON
W kręgu filozoficznej
refleksji (228)

1. W felietonie proponuję zastanowić się
nad podobieństwem „gleby dusz ludzkich”
do gleby ziemi, na które wskazuje m.in.
twórczyni polskiej pedagogiki społecznej
Helena Radlińska (1879-1954).
2. Na podstawie rekonstrukcji zadań
i sposobów działania pedagoga, które formułuje H. Radlińska, można zarysować
– jak czyni to Lech Witkowski w książce
„Niewidzialne środowisko. Pedagogika
kompletna Heleny Radlińskiej jako krytyczna ekologia idei, umysłu i wychowania” – modelowe ujęcie postaci pedagoga:
„Prawdziwy pedagog, godny tego miana,
jawi mi się jako pedagog kompletny, który
musi także być pedagogiem społecznym
– ten jednak, by być nim na serio, musi
umieć być otwartym na kulturę i powinien
być pedagogiem kulturowo zakorzenionym i zakorzeniającym, aby klasyczna
triada Radlińskiej – wrastania w glebę
kulturową, wzrostu jako wrastania dzięki
zakorzenieniu do nowych potencjałów rozwojowych, i dojrzałości jako wyrośnięcia
do zadań swego czasu – stanowiła osnowę
dla głęboko wrażliwej i odpowiedzialnej
pedagogiki”. Działalność pedagoga trafnie określa się więc z pomocą obrazów
gleby, wzrastania i dojrzewania (dojrzałości), obrazów mających swą edukacyjną
nośność, odwołujących się do kultywacji i rekultywacji ziemi, a ich obecność
9 czerwca 2016 r.			

towe ściany nowej galerii wkomponowały
się w ten obrazek doskonale. Ja tam się nie
znam, nie jestem fachowcem, ale wiem, co
mi się podoba.
Wiem też, co mi się nie podoba i bardzo,
ale to bardzo drażni mnie nowy budynek
za biblioteką. Szłam niedawno ul. Grażyńskiego w stronę ronda (obok cukierni
Bajka), spojrzałam w stronę biblioteki
i zobaczyłam, że nowy apartamentowiec
zasłonił Małą Czantorię! Nie mógłby być
o kondygnację niższy!? Taki jak osiedle
Zeta Park!? Co z tego, że ma szaro-kremowe ściany i niby boazerię? Jest zwyczajny,
nic specjalnego, ot, nowoczesny budynek
wykonany z nowoczesnych materiałów. Jak
można na coś takiego pozwolić?!
I nie ma co psioczyć na burmistrza
i ustrońskich urzędników, że coś tam źle
zrobili, bo jeśli chodzi o pozwolenia na
budowę, to nie mają nic do powiedzenia.
O wszystkim decyduje starostwo, a powiatowi urzędnicy mają gdzieś, czy jakiś
badziewny moloch stanie w samym centrum
Ustronia. Albo przy szlaku turystycznym
na Czantorię, albo przy szlaku na Równicę
(jeśli ktoś dawno nie szedł tymi trasami,
to warto się wybrać i zobaczyć, co można wybudować w górskim uzdrowisku).
Tam w Cieszynie nie dbają o to, że Ustroń
zabudowany, zapchany 6-piętrowymi apartamentowcami przestanie być atrakcyjny.
Ci, którzy wykupywali mieszkania, zaczną

je sprzedawać, podaż przewyższy popyt,
ceny spadną, ale chętnych i tak nie będzie,
bo beton jest beton, taki sam w wielkich
miastach, tylko tańszy.
Zapytałam kiedyś znajomego architekta,
jak to jest, że projektuje taki wysoki budynek, skoro dopuszczalne są tylko cztery piętra? Co na to nadzór budowlany?
Wytłumaczył mi, że wszystko jest zgodne
z prawem i inspektor nie ma się do czego
doczepić. Jak to zgodne z prawem? Ano tak,
że pierwsza kondygnacja, jeśli jest trochę
wkopana w grunt, to to w ogóle nie jest
kondygnacja, choćby wystawała i na trzy
metry. Potem mamy parter, a nie piętro,
potem piętra właściwe, a na samej górze
poddasze, które również do pięter się nie
zalicza. Skandal.
Krajobraz to dobro narodowe, dobro
ustrońskie, które trzeba chronić. Może
należałoby uchwalić w planie zagospodarowania tylko dwa piętra? Czy komuś
z mieszkańców przeszkadzałaby taka niska
zabudowa? Myślę, że nie. Nie zmartwiłoby
ich, że inwestor z Polski, płacący podatki
w innym mieście, nie zarobi kilku milionów.
Większości naszych mieszkańców nie stać
na mieszkania w Ustroniu. Kupują je przyjezdni, którzy pomieszkują w nich tylko
podczas weekendów i urlopów, nie dając
zarobić właścicielom hoteli i pensjonatów.
Apartamentowce nie są nam do niczego
potrzebne!
Janka Krzok

w symbolicznym przekazie kulturowym
jest wzmocniona w biblijnej metaforyce,
zwłaszcza w narracji ewangelicznych przypowieści.
2.1. Rozpatrując rozumienie „gleby”
wśród kategorii pedagogicznych za przewodnią myśl przyjął L. Witkowski wskazanie H. Radlińskiej na istotną samodzielność
wzrastania, której towarzyszyć powinna
systematyczna praca pedagoga, skupionego
na trosce o odpowiednią jakość „gleby”,
sprzyjającej uzyskanie pożądanej jakości
wzrostu: „Za nikogo nie można się rozwijać, za nikogo – wzrastać. Można tylko
pielęgnować wzrost poprzez usuwanie
przeszkód, które go hamują, i wyrównywania skrzywień. Można uprawiać glebę
wzrastania, wzbogacając ją cennymi składnikami”. H. Radlińska formułuje zasadę
sprzężenia między dbałością o walory
gleby i dbałością o wzrost: „Pielęgnowanie wzrostu jest najściślej związane
z przetwarzaniem środowiska wrastania”.
Za cenny rodzaj gleby, będącej koniecznym warunkiem czynności wychowywania
i zarazem wytworem wychowania, uważa H. Radlińska kulturę duchową. Bez
wspierania jej rozwoju, dzięki pomnażaniu
kulturotwórczych wartości, wzrost indywidualny danej osoby nie może być wzrostem
pomyślnym.
2.2. W systematycznej postaci H. Radlińska wykłada i ukonkretnia sens obrazu
gleby, którym posługuje się jako kategorią pedagogiczną: „Gleba dusz ludzkich
jest podobna do gleby ziemi. Żeby ziarno
w niej wzrosło, musi być glebą uprawna,
czyli jak mówimy z łacińska: w kulturze; trzeba jednak, żeby gleba z siebie
dała pożywienie i ochronę rozwijającemu się ziarnu”. Aby porównanie gleby

duszy do gleby ziemi nie prowadziło do
pedagogicznie niewskazanych skojarzeń,
H. Radlińska czyni zastrzeżenie: „Podobna
to wcale nie znaczy: jednakowa. Glebę
duszy mogę uprawiać tylko sama: ci, co
do mnie przychodzą z pomocą, nie mogą
nic zmienić we mnie bez mojej woli, bez
mojego świadomego wysiłku”. Nasuwa się
tu konfrontacja z innym porównaniem do
użyźniania gleby: „jednostka to nawóz historii”. Ta konfrontacja uwydatnia przekonania
H. Radlińskiej, która przeciwstawia się redukowaniu gleby indywidualnej duszy ludzkiej do połaci niezróżnicowanej ziemi ornej,
ziemi bezpańskiej, którą można zawłaszczyć
i dowolnie użytkować. Aby nie ulec wizji
wielkiej przebudowy społecznej, wizji
roztaczanej przez różne siły ideologiczne,
polityczne i technokratyczne, w których
jednostka to tylko „nawóz historii”, trzeba
uznać za H. Radlińską, iż „największy urok
pracy nad sobą jest w tym, że ciągle się ona
przemienia i nigdy się nie kończy”. Albo
pozbawiony uroku „nawóz historii”, który
zwalnia – w imię dziejowych konieczności
i rewolucyjnych przeskoków – z osobistej
odpowiedzialności, albo skromny urok systematycznej pracy nad glebą swej duszy,
pracy wymagającej odpowiedzialności za
samego siebie.
3. Aby urzeczywistniała się pedagogia nadziei, aby osoba na podobieństwo
drzewa mogła owocować „czymś nowym”, niezbędne jest respektowanie pedagogicznych wskazań, które formułowała
H. Radlińska: „Istoty ludzkie zakorzeniają
się w glebie społecznej inaczej niż rośliny
w ziemi, trudno przewidzieć co odnajdą
i co przyswoją. Należy uprawiać całą glebę
wzrastania i rozpowszechniać najcenniejsze wartości”.
Marek Rembierz
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Po meczu: Trener Czechowic, Marcin Biskup - Widać było, że mecz był
cały czas zacięty. Mam wrażenie, że na
początku przeważała Kuźnia. Myślę, że
niepotrzebny, sprokurowany faul w polu
karnym, po którym gospodarze wyszli na
prowadzenie. Fajnie, że udało się doprowadzić chwilę potem do remisu. Na pewno
był to mecz równych drużyn i wynik jest
jak najbardziej sprawiedliwy.
Trener Kuźni, Mateusz Żebrowski.
- Kolejny remis w naszym wykonaniu.
Szkoda, ze nie potrafimy wykorzystać
atutu własnego boiska. Po zdobyciu bramki, oddaliśmy przeciwnikom inicjatywę.
Wiedzieliśmy o niebezpiecznych stałych
fragmentach gry w wykonaniu Mateusza
Żyły. Nie ustrzegliśmy się jednak błędów
i straciliśmy bramkę. Nie bez przyczyny
drużyna z Czechowic tytułuje się „rycerzami wiosny”, ponieważ w tej rundzie
zgromadzili najwięcej punktów. Mimo
tego uważam, że zaprezentowaliśmy się
całkiem nieźle. Remis jest sprawiedliwym
wynikiem.
Mateusz Bielesz
Po dryblingu D. Madzia wejdzie w pole karne i zostanie sfaulowany...

Fot. W. Suchta

REMIS Z „RYCERZAMI WIOSNY”
KS Kuźnia Ustroń - MRKS Czechowice 1:1 (1:1)
Cotygodniowe mecze, rozgrywane na
ustrońskim stadionie, gromadzą wielu sympatyków naszej drużyny. Kibicują oni Kuźni w przyjaznej, sielankowej
atmosferze wraz z całymi rodzinami.
W ostatnią niedzielę byliśmy świadkami
goundhoopingu, czyli turystyki stadionowej w żałosnym wykonaniu fanów
zespołu z Czechowic. Rozwydrzona grupa
podpitych panów, poprzez okrzyki, nierzadko wulgarne, dopingowali swoich
zawodników. Swobodnie interpretując
patriotyczną pieśń, przysięgali dozgonną
wierność swojej drużynie. Zapewne dla
niejednego z nich niedzielny wieczór
mógł zakończyć się tzw. „zgonem”. Ich
ryki i pseudowsparcie nie przełożyły się
na wynik, bowiem Kuźnia sprawiedliwie,
po zaciętej walce, zremisowała z drużyną
z Czechowic.
Już przed spotkaniem było wiadomo,
że żadna z drużyn nie będzie chciała
odpuścić sobie tego meczu. Początek
należał do gospodarzy. Już w 16 min.
spotkania na prowadzenie wychodzi Kuźnia, która zdobywa gola z rzutu karnego.
Egzekutorem jedenastki był Konrad Pala.
Kwadrans później, zawodnik Czechowic
dośrodkował piłkę z rzutu wolnego w pole
karne, a tam Tomasz Czyż „z główki”,
zdobywa samobójczego gola. Do końca
trwania spotkania była to praktycznie
równorzędna gra. Konsekwencją takiej
sytuacji było wiele walki i szybkie tempo
gry. Dwukrotnie, obrońcy obydwu drużyn,
wybijali piłkę z linii bramkowej. Pod

koniec meczu posypały się żółte kartki
dla zespołu MRKS-u, którzy w ostatnich
minutach mogli wyjść na prowadzenie.
Zawiodła jednak skuteczność.
Kuźnia wystąpiła w składzie: Mikler
Joachim, Krysta Zbigniew (56. Matuszek
Mateusz), Węglarz Artur, Czyż Tomasz,
Szlajss Arkadiusz, Pala Konrad, Brak
Mateusz, Madzia Robert (64. Strach Łukasz, Szymala Marek (82. Juroszek Jacek),
Madzia Damian (79. Kocot Dawid).

...po czym rzut karny wykorzysta K. Pala.

1 Skoczów
2 Dankowice
3 Wisła
4 Żywiec
5 KS Kuźnia
6 Czechowice
7 Koszarawa
8 Bestwina
9 Pruchna
10 Chybie
11 Zebrzydowice
12 Cięcina
13 Żabnica
14 Leśna
15 Cisiec
16 Kobiernice

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

61
58
55
50
48
47
45
45
39
39
33
32
31
25
20
13

64:24		
79:43		
88:39		
50:38		
46:27		
55:46		
43:40		
44:36		
45:43		
54:54		
52:72		
34:60		
36:45		
37:57		
37:80		
31:91		

Fot. W. Suchta
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