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Solówka Radka Stojdy podczas piątkowego koncertu „Czas Kolędowania” w „Prażakówce”.                                             Fot.  W. Suchta

ZABRZE 
NA DESKACH

USTRONIACY
W LICZBACH

SZOPKA

(cd. na str. 2)

Jedną z bolączek spółdzielni mieszkaniowych są zaległości 
w płaceniu czynszu przez członków. To poważny kłopot SM 
„Zacisze”?
Z roku na rok poprawia się ściągalność czynszów. W 2014 r. 
zaległości były na poziomie 2,4%, a w 2015 r. ten poziom powi-
nien się utrzymać.
W porównaniu z innymi to wysoki poziom czy niski?
Bardzo niski. Poziom 10% mają dobre spółdzielnie, ale są też 
mające 30% zaległości czynszowych. 
Czym się różnimy od innych?
Mieszkańcy Ustronia i Wisły płacą terminowo, ale to również 
wynik naszych konsekwentnych działań. Wysyłamy upomnienia, 
zapraszamy, uruchamiamy kancelarię prawną, ściągamy zale-
głości przez komornika. To oczywiście dodatkowe koszty, które 
ponoszą mieszkańcy. Sprawa w sądzie plus egzekucja komornicza 

BEZ  KREDYTÓW
Rozmowa z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej

„Zacisze” Tadeuszem Dybkiem

KARTA  DUŻEJ RODZINY

(cd. na str. 6)

Uchwałą Rady Miasta Ustroń posiadacze Karty Dużej Ro-
dziny zapłacą mniej za śmieci. Za każdą osobę posiadającą 
tę kartę, a przysługuje ona rodzinom z przynajmniej trójką 
dzieci, płaci się jedynie 6 zł miesięcznie. Tym samym miasto 
Ustroń dołączyło do ponad 10 tysięcy podmiotów w kraju 
przyznających ulgi. 

   Kartę otrzymuje każdy członek rodziny i może z niej korzystać 
samodzielnie. Na przykład tata z dziećmi idzie na basen, mama do 
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boka piękność, piękność do-
skonała”.

2,5 metra średnicy miała serweta 
wykonana kilkanaście lat temu 
przez koniakowskie koronczarki 
dla papieża Jana Pawła II. Jesz-
cze większą, bo o wymiarach  
3 m x 3 m, mistrzynie heklowa-
nia z groni, zrobiły dla pewnej 
indyjskiej księżniczki. 

W Cieszynie przebywała grupa 
młodzieży z Republiki Połu-
dniowej Afryki. Byli to ucz-
niowie Paul Roos Gimnasium.  
Z tą szkołą partnerskie kon-
takty utrzymują Gimnazjum  
i Liceum Towarzystwa Ewan-
gelickiego.                             (nik)

przy ulicy Przykopa, to jeden  
z ciekawszych projektów, któ-
ry w tym roku zostanie zreali-
zowany z budżetu obywatel-
skiego w Cieszynie. Pomy-
słodawcy otrzymali 50 000 zł 
wsparcia. Prace ruszą wiosną.

Chór „Canzonetta” ze Szko-
ły Podstawowej i Gimnazjum 
w Strumieniu „kolędował”  
w Gogolinie i Kamieniu Ślą-
skim. W tym samym czasie 
Miejska Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta z Gogolina zagrała 
w Strumieniu.

Mieszkańcy Wisły mogą do 
29 stycznia zgłaszać propo-
zycje zadań, które zostaną ob-

9 radiowozów oznakowanych 
i nieoznakowanych zasiliło  
w minionym roku tabor poli-
cji w cieszyńskim garnizonie. 
Pojazdy, których zakup współ-
finansowały gminy i powiat, 
trafiły do komisariatów w Sko-
czowie, Strumieniu, Ustroniu, 
Wiśle, Zebrzydowicach oraz 
do Komendy Powiatowej Po-
licji w Cieszynie.   
    
Odgruzowanie podziemnego 
korytarza zaczynającego się 

jęte finansowaniem z budżetu 
obywatelskiego. Do dyspo-
zycji poszczególnych osiedli 
są kwoty: Obłaziec – 20 000 
zł, Czarne – 23 000 zł, Nowa 
Osada – 26 000 zł, Jawornik – 
29 000 zł, Malinka – 32 000 zł, 
Głębce – 35 000 zł, Centrum 
– 38 000 zł. 

Do 29 stycznia w Galerii „Pod 
Ratuszem” w Strumieniu pre-
zentowana jest wystawa prac, 
które stanowią plon XV edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Sztuki Nieprofesjonalnej im. 
Emilii Michalskiej. Artystom 
towarzyszyło motto „W Twej 
wiecznej zieleni, w źródłach,  
w twardych skałach jest głę-

*  *  *

to trzy czynsze, kwoty sięgające tysiąca złotych. Zawieramy też 
porozumienia przy większym zadłużeniu i umożliwiamy spłatę 
na raty.
A zdarzają się eksmisje?
Nie. W roku 2015 została wykonana sprzedaż przymusowa 
przez komornika, czyli sprzedaliśmy lokal z mieszkańcem,  
z którym musi sobie poradzić nowy właściciel. Teoretycznie jest 
to jednoznaczne z wyrokiem eksmisyjnym. Osoba musi opuścić 
mieszkanie, tym bardziej, że otrzymuje różnicę między ceną 
sprzedaży z zadłużeniem. 
Mieszkańcy nie narzekają na zbyt wysoki czynsz?
Zależnych od nas czynszów SM „Zacisze” nie podnosi od pięciu 
lat, teraz będzie szósty rok. Oczywiście czynsz rośnie, gdy rosną 
podatki, opłata za śmieci, ścieki, woda, ale to od nas niezależne. 
A członkowie nie obudzą się pewnego dnia z poważnym za-
dłużeniem, bo zarząd chce być dobry i nie podnosi czynszu?
Mamy małe zaległości czynszowe, wykonywane są inwestycje 
remontowe, na które nie zaciągamy kredytu, więc Spółdzielnia 
dysponuje środkami finansowymi. Udało się wyremontować 
os. Manhatan z 4 mln zł, zmodernizowaliśmy wszystkie małe 
lokalne kotłownie. W 2015 r. zakończyliśmy dwie kotłownie na 
os. Centrum, a przed nami modernizacja największej kotłowni 
na os. Manhatan. To duży wydatek, ale też nie planujemy za-
ciągania kredytu komercyjnego. Posiłkujemy się pożyczkami 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, które są 
częściowo umarzane nawet do 40%. Nie mamy zaciągniętego 
kredytu komercyjnego, jedynie pożyczki z WFOŚ na zadania 
proekologiczne, czyli termomodernizacje, wymiana kotłowni, 
w 2015 r. uruchomiliśmy drugą instalację fotowoltaiczną, też 
dotowaną z WFOŚ. To rozwiązania innowacyjne przynoszące 

wymierny efekt. Instalacja na budynku nr 2 os. Centrum wydatnie 
wspomaga wentylację mechaniczną. Latem zapotrzebowanie w 
ciągu dnia jest pokrywane w stu procentach. Cała energia wytwo-
rzona w instalacji fotowoltaicznej wystarcza na funkcjonowanie 
wentylatorów w ciągu dnia.
Kiedy to się zwróci, o ile w ogóle się zwróci?
To kwestia 5-6 lat. Instalacja długowieczna, jej żywotność szaco-
wana jest na 40-50 lat. Może nastąpić spadek wydajności, ale to 
na poziomie 2-3%. Poza tym nie wymaga tak częstej ingerencji 
jak instalacje solarne. Zainstalowana i włączona do sieci instalacja 
fotowoltaiczna tylko pracuje, nie wymaga konserwacji. Czasem 
trzeba tylko ją umyć, ale to kwestia dwóch godzin i niewielki 
koszt. Instalacja funkcjonująca już drugi rok nie wymagała 
żadnych zabiegów.
To dlaczego nie instalujecie jej na wszystkich blokach?
Nie jest tania, a jej efektywność polega na tym, że musi być 
odbiór energii, czyli wyprodukowaną energię musimy skonsu-
mować od razu. Wprowadzanie jej do sieci i sprzedaż jest nie-
opłacalna. Czyli musi być ciągły odbiór energii, jak w przypadku 
zasilania wentylatorów. Druga instalacja została umieszczona na 
budynku administracyjnym Spółdzielni, gdyż tu przebywamy 
większą część dnia, włączone są różne urządzenia, oświetlenie  
i możemy energię wykorzystać. W przypadku innych budynków 
instalacja dostarczałaby energii wyłącznie do oświetlania klatek 
schodowych, w związku z czym 95% energii sprzedawalibyśmy 
do zakładu energetycznego, a proponowana przez nich cena jest 
nieopłacalna. Gdy w przyszłości cena będzie zdecydowanie wyższa, 
a zielona energia ma być kupowana drożej, to będziemy rozważali 
zakładanie instalacji na kolejnych budynkach. Obecnie spadek 
opłat za energię w budynku nr 2 os. Centrum to około 40%. Trze-
ba jednak wyraźnie stwierdzić, że montaż instalacji bez wsparcia 
WFOŚ nie byłby opłacalny. Otrzymaliśmy dotację, pożyczkę  
w części umarzalną, a kupując wszystko sami na zwrot musielibyśmy 
czekać około 20 lat, więc trzeba byłoby się zastanowić, czy to ma 
sens. Przy zwrocie w ciągu 5-6 lat jest to ekonomicznie opłacalne.
Jakie zadania czekają Spółdzielnię w 2016 r.?
To wspomniana już modernizacja kotłowni na os. Manhatan, co 
jest uzależnione od pozyskania środków z WFOŚ. Jeżeli pienią-
dze dostaniemy będziemy chcieli modernizację przeprowadzić 
w okresie przestoju, czyli w wakacje. Priorytetowym zadaniem 
jest inwestycja w Wiśle, czyli budowa budynku usługowo-
-mieszkalnego. Rozpoczęliśmy już prace projektowe.
Gdzie ten budynek stanie?
W ścisłym centrum Wisły, więc będzie przynosił przychody.
Czy wszystkie lokale na działalność usługową udaje się Spół-
dzielni wynajmować?
95% jest wynajmowanych. Obecnie czeka na najemcę lokal  
w pawilonie na os. Cieszyńskim po sklepie mięsnym. Były wolne 
pomieszczenia w budynku administracyjnym po gazowni, na 
które przez trzy lata nie potrafiliśmy znaleźć najemcy. Obecnie  
w 2016 r. budynek administracyjny ma wynajęte wszystkie lokale, 
poza biurami Spółdzielni.
(cdn.)                                             Rozmawiał: Wojsław Suchta

(cd. ze str. 1)
BEZ  KREDYTÓW

*  *  *

*  *  *

*  *  *

Kotłownia czeka na modernizację.                           Fot. W. Suchta

*  *  *

*  *  *
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ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00

ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

11 I 2016 r.
Cotygodniowa kontrola osób 
handlujących na targowisku  
i kontrola prawidłowości parko-
wania samochodów, szczegól-
nie na skrzyżowaniu ul. Kojzara  
i Brody. 
11 I 2016 r.
Interweniowano w sprawie wy-
rzucenia znacznej ilości śmieci 
na wale Wisły przy ul. Sporto-
wej. Ustalono winnego i spra-
wę przekazano odpowiednim 
służbom. 
11 I 2016 r. 
Wspólnie z dyrektor MDK „Pra-
żakówka” przewożono pieniądze 
zebrane podczas finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy do 
jednego z banków w Skoczowie.

3/2016/2/R

3/2016/1/R

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Czesław Barnaś lat 66  ul. Fabryczna
Jolanda Bujok  lat 69  os. Cieszyńskie
Mieczysław Kotarski lat 92  os. Centrum
Janina Kopycka lat 90  ul. Źródlana

STRAŻ MIEJSKA

WAŻNE TELEFONY
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

*  *  *

*  *  *

*  *  *

14 I 2016 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia inter-
wencja przed wejściem do jednego 
ze sklepów przy ul. Grażyńskiego, 
gdzie leżał potrzebujący pomocy 
kotek. Został zabrany przez patrol 
SM i przekazany jednemu z towa-
rzystw opieki nad zwierzętami, 
które działa w naszym mieście.
14 I 2016 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia inter-
weniowano na osiedlu 700-lecia 
w sprawie błąkającego się psa. 
Labrador został zabrany do schro-
niska w Cieszynie. Na drugi dzień 
do komendy zadzwonił właściciel, 
zgłaszając zaginięcie psa. Skie-
rowano go do schroniska, skąd 
o opłaceniu należności, zabrał 
podopiecznego do domu.
14 I 2016 r.
Interwencja przy ul. Nowociny  
w sprawie padniętego zająca. 
Zwierzak został zabrany do uty-
lizacji. 
15 I 2016 r.
Strażnicy miejscy w ramach akcji 
„Zima” prowadzonej na terenie 
miasta sprawdzają odśnieżanie  
i posypywanie wejść do instytucji 
użyteczności publicznej oraz czy 
nad chodnikami nie ma nawisów 
śniegowych lub lodowych.
16 I 2016 r.
Pierwsze poważne opady śniegu  
i wiele telefonów od mieszkańców. 
Sprawdzano informacje dotyczące 
odśnieżania i posypywania dróg. 
16 I 2016 r.
Po zgłoszeniu interwencja przy 
przejściu z ul. Krzywej na Spor-
tową w sprawie nietrzeźwego 
mężczyzny leżącego w śniegu. 
Ostatecznie trafił do domu.     (mn)

SPOTKANIE Z ROMANEM MACURĄ 
Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie ze znanym ustroń-

skim podróżnikiem i prelegentem Romanem Macurą pt. „Mon-
golia i Korea Północna 30 lat temu. Sentymentalna podróż  
w czasie”, które odbędzie się w Muzeum Ustrońskim w sobotę, 
23 stycznia o godz. 15.00. W programie pokaz doskonale zacho-
wanych slajdów retro.

„OBORA” HELMUTA KAJZARA
Scena Polska proponuje i zaprasza na kolejny spektakl. Hel-

mut Kajzar – dramaturg, eseista, reżyser teatralny – urodził się  
w 1941 w Bielsku-Białej, zmarł w 1982 we Wrocławiu, a pocho-
wany jest na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie. Jego sztuki 
niezwykle rzadko trafiają na sceny teatrów. W swej twórczości 
atakuje rzeczywistość, jej okrucieństwo, dehumanizację, kon-
sumpcjonizm. Teksty noszące osobiste piętno, zawierają wątki 
autobiograficzne. Kajzar tak mówił o sobie: „Urodziłem się  
i wychowałem na pograniczu, pograniczu państw, języków, kul-
tur, wojny i pokoju. To zawieszenie – między – jest stygmatem 
nie do usunięcia”.  Przedstawienie powstało w ramach projektu 
wtw://strefy_kontaktu 2016 realizowanego przez Wrocławski 
Teatr Współczesny jako część programu Wrocław - Europejska 
Stolica Kultury 2016. Reżyseria: Janusz Klimsza, scenografia 
i kostiumy: Marta Roszkopfova, muzyka: Vladislav Georgiev.

Dla grupy abonamentowej wtorkowej - 26. stycznia - wyjazd 
o 17.30, dla grupy niedzielnej - 31. Stycznia -  wyjazd o godz. 
16.00. Oba wyjazdy punktualnie spod Lidla w Ustroniu.

Głębokie wyrazy współczucia żonie i rodzinie 
z powodu śmierci 
śp. lek. med. 

Mieczysława Kotarskiego
 składają 

pracownicy NZOZ Ustroń z ul. Mickiewicza 1

PIERWSZA  SESJA  W  2016  ROKU
W czwartek 28 stycznia odbędzie się XIV sesja Rady Miasta 

Ustroń kadencji 2014-18. Obrady można śledzić na żywo na stronie 
www.radamiasta.ustron.pl. Tam też znajdziemy archiwalne zapisy  
z poprzednich sesji. 22 grudnia 2015 roku nie można było śledzić 
obrad radnych ze względu na awarię. Do posłuchania jest zapis 
dźwiękowy. 

 

3/2016/1/N

Policja informuje, że w ostatnim czasie pojawiły się sygnały 
od abonentów i firm telekomunikacyjnych o nasileniu zjawiska 
nieodebranych połączeń z nieznanych numerów. Metoda oszu-
kiwania abonentów, najczęściej sieci telefonii komórkowych, 
polega na wykorzystywaniu zwyczaju oddzwaniania na nieo- 
debrane połączenia. Jeden sygnał dzwonka telefonu odzywa się 
najczęściej wieczorem lub w nocy. Oszuści chcą by właściciel 
numeru oddzwonił na wyświetlający się numer, bo należy on 
do rodzaju bardzo wysoko opłacanych. Oszuści wykorzystują 
numery z Republiki Konga lub Wybrzeża Kości Słoniowej  
z numerami kierunkowymi: (+243) oraz (+225), bo ich pierwsze 
cyfry mogą sugerować, że dzwoniono z Warszawy (22) bądź Pło-
cka (24). Ostatnio pojawiły się także numery przypominające te 
używane przez polskie sieci komórkowe, np. (703 XXX XXX), 
które wykorzystują ten sam mechanizm oszukiwania abonentów.

Zdarza się również, że połączenia te są celowo przedłużane, 
np. użytkownik słyszy sygnał rozłączenia, lecz jeżeli sam się 
nie rozłączy, połączenie trwa nadal, generując wysokie opłaty.

Policja apeluje, by dokładnie przyglądać się numerom, na które 
oddzwaniamy i nie wysyłać sms-ów, zanim się nie upewnimy, że 
nie są to usługi o podwyższonej opłacie. Można to sprawdzić na 
stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.  (mn)

KRADNĄ  NA  DZIWNE  
NUMERY
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14 stycznia w Miejskim Domu Kultury 
„Prażakówka” odbył się koncert kolęd 
francuskich, w którym wystąpiły zespoły 
uczniów ze szkół z nauczanym językiem 
francuskim. Koncert prowadzili Paulina 
Czyż i Jakub Kusz witając na początku 
przybyłych gości, a wśród nich: Od-
ile Bayot lektorkę klas frankofońskich  
z delegatury Wspólnoty Francuskiej  
w Belgii i Komisji Wspólnotowej Fran-
cuskiej, prezesa Polskiego Stowarzy-

szenie Europa Języków i Kultur Renatę 
Klimek-Kowalską, zastępcę naczelnika 
Wydziału Edukacji w Starostwie Po-
wiatowym Michała Rajwę, radnego 
powiatowego Stanisława Kubiciusa, 
wiceprzewodniczącą Rady Miasta Sko-
czowa Teresę Papkalę, przewodniczą-
cą Komisji Oświaty RM z Skoczo-
wie Marię Sobik, naczelnik Wydziału 
Oświaty i Polityki Społecznej UM w 
Ustroniu Danutę Koenig, skarbnika 

UM w Ustroniu Aleksandrę Łuckoś, 
konsultantkę języka francuskiego  
z Regionalnego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej 
Beatę Honkisz. Witano także dyrektorów 
szkół organizatorów koncertu: Joannę 
Iskrzycką-Marianek z G-2 w Ustroniu, 
Grzegorza Ząbka z LO im. Kopernika  
w Cieszynie, Przemysława Żebroka  
z G-2 w Skoczowie, Urszulę Kossakowską  
z Zespołu nr 3 w Skoczowie, Halinę 
Gatner z Zespołu nr 3 w Skoczowie.

Uroczystego otwarcia koncertu do-
konała J. Iskrzycka-Marianek, po czym 
wystąpili: zespół „Bemolki” ze szkoły 
Podstawowej nr 2 w Ustroniu, Gim-
nazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi im. Korfantego w Mysłowicach, 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi 
w Koszarawie Bystrej, Gimnazjum 
nr 2 w Skoczowie, VII LO im Han-
ny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Gim-
nazjum w Bestwinie, Justyna Lewan-
dowska z LO Kopernika w Cieszynie  
z zespołem, a na zakończenie zespół 
Gama 2 z Gimnazjum nr 2 w Ustroniu 
wykonał trzy kolędy w tym ostatnią po 
polsku „Gwiazdo świeć, kolędo leć”.

O świętach w Belgii mówiła Odile 
Bayot. Różnią się od obchodzonych 
w Polsce. Nie oczekuje się pierwszej 
gwiazdki, a prezenty pod choinką są 
nowym zwyczajem, natomiast coraz 
częściej pomija się pasterkę o północy,  
w niektórych miejscowościach całkiem 
zanikła. Jeżeli jednak pasterka się odby-
wa, to po niej następuje spacer po całej 
wsi. Odwiedza się wszystkie kapliczki  
i przed każdą śpiewa się kolędę. Na za-
kończenie pije się grzane wino.

Koncerty kolęd w języku francuskim 
od paru lat organizowane są w Ustroniu 
w „Prażakówce”. 
– Początkowo koncerty te odbywały się 
w Wodzisławiu  i Jastrzębiu, ale z czasem 
zabrakło nauczycieli zainteresowanych 
organizacją i wtedy zaproponowałam, 
by koncerty odbywały się w Ustroniu – 
mówi J. Iskrzycka-Marianek. - Od ośmiu 
lat koncerty odbywają się w Ustroniu  
i wszyscy się do tego przyzwyczaili, stało 
się już tradycją. Jest to przede wszystkim 
przedsięwzięcie logistyczne. Organizacją 
zajmujemy się od października, trzeba 
porozumieć się z nauczycielami, ustalić 
repertuar, konieczne instrumenty. To tak-
że praca dla „Prażakówki” za co bardzo 
dziękuję. Na scenie mnóstwo wykonaw-
ców,  każdy potrzebuje czegoś innego. 
Komplikacją jest też to, że przygotowa-
niami nie zajmują się nauczyciele muzyki, 
a języka francuskiego. Moim zdaniem  
z roku na rok poziom rośnie. Od czterech 
lat jest to około 250 wykonawców. Dla 
nas cenne jest to, że możemy zawsze li-
czyć na piekarnię Bethlehem i ciasteczka 
dla wykonawców, a w tym roku pomógł 
nam również pan Michał Habdas wyko-
nując upominki. Istotne jest to, że bardzo 
dobrze współpracuje się trzem szkołom 
organizującym ten koncert, dzielimy się 
zadaniami, przez co łatwiej wszystko 
przygotować.                      Wojsław Suchta

SZKOŁY ŚPIEWAJĄCE 
PO FRANCUSKU

Gama 2 po francusku.                                                                              Fot. W. Suchta

Koncert rozpoczęły Bemolki.                                                                       Fot. W. Suchta
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Zdaniem 
Burmistrza

O nowych wydziałach Urzędu Miasta 
mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*  *  *
Od 1 stycznia zaszły zmiany wewnętrz-

nej struktury Urzędu Miasta, dotyczące 
rozdzielenia kompetencji dotychczaso-
wego Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu 
i Turystyki na dwa wydziały: Oświaty  
i Polityki Społecznej oraz Promocji, Kul-
tury, Sportu i Turystyki. 

Wydział zajmujący się oświatą, kulturą  
i sportem pod różnymi nazwami istnie-
je od początków samorządu. Przez lata 
zwiększała się liczba zadań, głównie  
w oświacie. Miasto przejęło szkoły pod-
stawowe, potem powstały gimnazja, two-
rzyły się placówki niepubliczne. Również   
w kulturze, sporcie, turystyce i rekreacji 
liczba zadań narastała. To niejako wymu-
siło powstanie dwóch wydziałów, które 
pracują od 1 stycznia, mają regulaminy or-
ganizacyjne i wszystko to, co jest potrzebne  
do niezależnego funkcjonowania, aczkol-
wiek nastawione są na ścisłą współpracę.

Powstałe wydziały będą także współpra-
cować z naszymi jednostkami organizacyj-
nymi, głównie kultury, a mam tu na myśli 
Miejski Dom Kultury „Prażakówka”, 
Muzeum Ustrońskie i Miejską Bibliotekę 
Publiczną. Konieczna jest też współpraca 
z licznymi instytucjami realizującymi 
wspólnie z miastem różne przedsięwzię-
cia w obszarze kultury, sportu, polityki 
społecznej.

Zmiana organizacyjna to kolejny krok 
związany z położeniem większego nacisku 
na promocję, sport i kulturę. Można też po-
wiedzieć, że jest to konsekwencja założeń 
przyjętych w budżecie miasta na rok 2016, 
gdzie przewidziano zwiększone środki na 
funkcjonowanie tych obszarów, począwszy 
od dotacji dla organizacji i stowarzyszeń 
sportowych, poprzez promocję, a także 
na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne  
i sportowe. Celem jest zaktywizowanie 
tego obszaru działania, a skutkować to 
powinno zwiększonym zainteresowaniem 
naszym miastem przez turystów, kuracju-
szy, gości. Mamy być postrzegani jako 
miejsce atrakcyjne, które warto odwiedzać 
cały rok.

Zmiany są także konsekwencją organi-
zacji i podziału pracy w Radzie Miasta. 
Od nowej kadencji w RM powstały dwie 
komisje, a mianowicie Komisja Oświaty, 
Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komi-
sja Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 
Miasta. Nowe wydziały odpowiadają 
zakresem zadań tym dwóm komisjom, co 
pozwoli lepiej współpracować, usprawni 
komunikację i przepływ informacji. 

Mam nadzieję, że nowa struktura 
organizacyjna wzmocni przekaz atrak-
cyjności Ustronia, a informacje o tym, 
co dzieje się w naszym mieście, będą 
docierać szeroko do naszych potencjal-
nych gości.                        Notował: (ws)

Tuż za granicą Ustronia, przy ul. Bładnickiej mieszkają państwo Agnieszka i Zbigniew 
Żmijowie. Przy ich domu stoi altanka jakich wiele, ale w grudniu jej wnętrze zmienia się 
całkowicie, bo króluje w niej bajkowa szopka. Altanka jest obudowana na zimę, a w środku 
można podziwiać kilkaset figurek przedstawiających Świętą Rodzinę, pastuszków, trzech 
króli, zwierzęta gospodarskie. Stoją tam również drzewka, latają anioły, jednym pstryknię-
ciem włącza się muzyka, światełka i ruchome dekoracje. Postacie wykonał gospodarz domu,  
a malowała je i szyła dla nich stroje pani Agnieszka, która mówi: – Szopkę robimy od 5 lat,  
a zaczęliśmy z myślą o dzieciach. 
Stwierdza też, że dla Kingi (II klasa SP-6 w Nierodzimiu) i Maćka z I klasy Gimnazjum nr 1 
w Ustroniu szopka nie jest już tak atrakcyjna, ale widać dla znajomych tak, bo zadzwonili do 
redakcji. Na ustawianiu szopki państwo Żmijowie spędzają dość dużo czasu, a wcześniej mu-
szą wszystko przygotować, oczyścić, odświeżyć. Efekt jest imponujący.        Fot. M. Niemiec

Dzięki uprzejmości urzędniczek  
z Wydziału Spraw Obywatelskich  
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu 
Miasta Ustroń otrzymaliśmy dane  
o mieszkańcach naszego miasta na dzień 
31.12.2015 r. 

Zameldowania stałe  15420
- kobiety   8152
- mężczyźni   7268

Zameldowania czasowe   604
 - kobiety   307
 - mężczyźni   297

Wiek przedprodukcyjny (0-18) 2691
- dziewczynki   1260
- chłopcy   1431

Wiek produkcyjny (19-67) 10324
- kobiety   5474
- mężczyźni   4850

Wiek poprodukcyjny (powyżej 67)  2405
- kobiety   1421
- mężczyźni   984

Urodzenia   141
- dziewczynki                         62
- chłopcy                                   79  

Zgony    171
    - kobiety   91

- mężczyźni   80
Najczęściej nadawane imiona w 2015 r:

- dziewczynki: Alicja (4), Julia (4), Zofia 
(4), Zuzanna (4)

- chłopcy: Jakub (5), Antoni (4), Jan (3), 
Kacper (3), Oskar (3), Szymon (3)

3/2016/3/R

USTRONIACY  W  LICZBACH
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fryzjera, a ich dorosły, studiujący syn kupuje bilet na pociąg. Jeśli 
skorzystają z obiektu, punktu usługowego i kolei honorujących 
zniżki, każdy z nich zapłaci mniej. 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień 
dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach 
prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania 
z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni 
na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym ro-
dzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. 

W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie 
jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz 
paliwa. Obniża także koszty rachunków za usług telekomuni-
kacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami  
i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach.

Listę miejsc, w których można skorzystać z ulg znajdziemy na 
www.rodzina.gov.pl. W Ustroniu Kartę Dużej Rodziny honorują 
między innymi: Fotoland (także w Cieszynie), firma „Alfa” – kur-
sy prawa jazdy, hotel „Ziemowit”, stacja paliw „Lotos” (również 
w Cieszynie), Medi-Spa „Mazowsze”, oddział Baku PKO (rów-
nież w Cieszynie, Skoczowie i Wiśle), sanatorium „Magnolia”  
i „Tulipan”, salon „Play” (również w Cieszynie, Wiśle, Skoczo-
wie), schronisko młodzieżowe „Wiecha”, Willa „Koba”, schroni-
sko PTTK „Na Równicy”. W promieniu 15 kilometrów od nasze-
go miasta są to między innymi: Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
w Cieszynie, pensjonat „Ogrodzisko” w Wiśle Malince, kawiarnia 
„Pod Arkadami” w Cieszynie, Pracownia Językowa w Cieszynie, 
przewoźnik DAS w Cieszynie, Rezydencja Prezydenta w Wiśle 
Czarnem, stacje paliw Orlen w Cieszynie, Skoczowie i Wiśle, 
kawiarnia Mount Blanc w Wiśle, oddziały Banku Zachodniego 
WBK, kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy „Dolina Leśnicy” 
w Leśnicy, hotel Mercure w Cieszynie. Każdy z tych podmiotów 
udziela zniżek w różnej wysokości. 

Żeby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy zgłosić się do 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z aktami urodzenia 
dzieci, na których widnieje numer PESEL, dowodami osobistymi 
rodziców i ewentualnie dorosłych, uczących się dzieci. Ten fakt 
trzeba udokumentować zaświadczeniem z uczelni lub szkoły.   

                                                           Monika Niemiec 

(cd. ze str. 1)

KARTA DUŻEJ RODZINY

U W A G A  !
Przedsiębiorcy handlujący napojami alkoholowymi

Burmistrz Miasta Ustroń przypomina o wynikającym  
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi obowiązku złożenia oświadczenia o wartości 
sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów zinwentaryzowa-
nych napojów alkoholowych oraz uiszczenia pierwszej raty 
za posiadanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Termin złożenia oświadczenia oraz płatności pierwszej raty 
upływa 31 stycznia 2016 r. Płatności należy dokonywać  
w kasie Urzędu Miasta Ustroń (parter) lub przelewem na konto 
bankowe:  ING BANK ŚLĄSKI  O/Bielsko-Biała  60 1050 
1070 1000 0001  0102  5211  

 
3/2016/1/O

Burmistrz Miasta Ustroń informuje, 
że na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni został wywieszony 

wykaz z dnia 12.01.2016 r. dotyczący nieruchomości prze-
znaczonych do dzierżawy w celu umieszczenia rurociągu 
kablowego 2xRHDPEO40/3,7 dla kabla telekomunika-
cyjnego.

3/2016/2/O

W przeciągu tygodnia policjanci tyskiej jednostki odnoto-
wali dwa zdarzenia kradzieży pieniędzy z bankomatu. Spraw-
ca, najprawdopodobniej ciemnej karnacji, działa w sposób  
bardzo szybki, odwracając uwagę poszkodowanych podczas wypłaty 
gotówki z bankomatu. Mężczyzna podchodzi tuż po wpisaniu pinu  
i proponuje sprzedaż np. noży, zegarków. Następnie wpisuje 
niepostrzeżenie kwotę 500 złotych i zabiera pieniądze, po czym 
odchodzi. Sprawca może działać w różnych miejscach na terenie 
województwa. Policja prosi o kontakt osoby, które zauważyły  
w okolicach bankomatów podejrzanie zachowujące się osoby. (mn)

Policjanci apelują o zwiększenie czujności podczas wy-
konywania transakcji wypłat pieniędzy z bankomatów. Jest 
to związane z odnotowaniem w ostatnim czasie zgłoszeń 
kradzieży gotówki. Złodzieje odwracają uwagę, proponując 
sprzedaż różnych przedmiotów.  

3/2016/4/R

RADA RODZICÓW I DYREKCJA Szkoły Podstawowej nr 1                                                                                                
mają zaszczyt zaprosić na 

BAL Jedynki 
który  odbędzie  się 6 lutego 2016 r.  w CSW „Gwarek” 

w  Ustroniu Jaszowcu.
Zapisy w sekretariacie szkoły. Telefon: 33 854 35 64

ZŁODZIEJ  POD  BANKOMATEM

Osoby posiadające kartę dużej rodziny będą 
częściowo zwolnione z opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi (Uchwała nr 
XII/136/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 listopa-
da 2015 r.). Ulga dotyczy rodzin, o których mowa  
w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 
Rodziny. Żeby skorzystać z tej ulgi należy zgło-
sić się do Urzędu Miasta i wypełnić nowy druk 
deklaracji, do czego niezbędne będą numery 
kart członków dużej rodziny oraz ich daty waż-
ności. Po zastosowaniu częściowego zwolnienia 
każdy członek Dużej Rodziny zapłaci kwotę  
6 zł od osoby. 

ULGA
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W Konkursie na Inscenizację Dawnych 
Dzieł Literatury Polskiej KLASYKA 
ŻYWA, organizowanym przez Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
RP oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa 
Raszewskiego, wzięły udział 83 spektakle 
z 31 miast. Konkurs przebiegał w ramach 
ogłoszonego przez Sejm RP Roku Teatru 
Polskiego. Jedną z dwóch nagród spe-
cjalnych otrzymała Scena Polska Teatru 
Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie za 
spektakl „Powsinogi beskidzkie” Emila 
Zegadłowicza, w reżyserii Bogdana Ko-
kotka. Przyznanie nagrody Scenie Polskiej 
jury uzasadniło niezwykłymi walorami 
integracyjnymi zapomnianych tekstów 
klasycznych dla społeczności Śląska Cie-
szyńskiego. 

Mistyczne przedstawienie. W miesięcz-
niku „Zwrot” z grudnia 2015, Czesława 
Rudnik tak pisze: Bogdan Kokotek, autor 
adaptacji, reżyser i scenograf nagrodzo-
nego przedstawienia, pokazał w swej 
inscenizacji wędrujących przez wioski 
beskidzkie rzemieślników, ludzi prostych, 
a przecież w jakiś sposób niezwykłych, 
ludowych artystów, filozofów, gawędzia-
rzy, których opisał Emil Zegadłowicz  
w wydanych po raz pierwszy w 2013 zbio-
rze ballad „Powsinogi beskidzkie”. Tekst 
ma  w sobie nieprzemijalne piękno i natu-
ralność, łączy charakterystyczną dla poezji 
lirykę z epicką balladowością i jest na tyle 
żywe, że nie potrzebuje wielu przeróbek, 
by przemówić do współczesnego widza. 
Reżyser wykorzystał nawet poprzedzające 
poszczególne części utworu, czy wyodręb-
nione z całości wiersze, jako przyśpiewki 
między odsłonami widowiska. W swym 
spektaklu próbował odnaleźć i zatrzymać 
na chwilę atmosferę przywołanych przez 
Zegadłowicza czasów. Przede wszystkim 
jednak pokazał aurę niecodzienności, 
pewnego mistycyzmu towarzyszącego 
przeżyciom bohaterów, którzy kierują się 
w swoim życiu wartościami wynikający-
mi z ich wierzeń religijnych i po trosze 
magicznych, fantastycznych. Wiara ta jest 
do tego stopnia gorąca, że już za życia 
spotykają ich doznania transcendentne, 
pozwalające na dotknięcie sacrum".

Ustrońscy miłośnicy teatru mieli okazję 
obejrzeć ten spektakl w październiku 2015. 
Już od 2010 liczna grupa abonamentowa 
w liczbie 80 osób - sympatyków naszego 
muzeum - regularnie odwiedza Scenę 
Polską Teatru Cieszyńskiego w Czeskim 
Cieszynie i jej kolejne premiery. SCENA 
POLSKA  to jedyny profesjonalny teatr 
polski działający poza granicami kraju - 
teatr ambitny i niezwykle pracowity.

OGROMNY 
SUKCES 
SCENY 

POLSKIEJ

W dawnym USTRONIU Nr  2  
z 14.01.2016 r. załączone zdjęcie przedsta-
wia fragment ul. Ogrodowej w Ustroniu.

Budynek po prawej to własność p. Ko-
zła (Tartak) obecnie ul. Ogrodowa 2, 
budynek gospodarczy (stodoła) również 
p. Kozła po pożarze odbudowana obec-

Zdjęcie, przedstawia miejsce, które 
pokazaliście na starym zdjęciu ze zbio-
rów Pana Mariana Żyromskiego. Jest to 
obszar przy ul. Ogrodowej. Na starym 
zdjęciu, po jego prawej stronie widoczny 
fragment zabudowań dawnego tartaku  
i budynku istniejącego do dziś, widać też 
składowaną tarcicę. Chata po lewej stronie 
dziś nie istnieje, a w jej miejscu stoi dziś 
dom. P. Szuby na parterze mieszczący 
kwiaciarnię. Opis na odwrocie archi-

nie stoi w tym samym miejscu, Budynek 
po lewej to własność Szymona Grossa 
(dorożkarz) obecnie ul. Ogrodowa 4. Na 
tym miejscu stoi budynek Kwiaciarnia 
KONWALIA. Na odwrocie to chyba jakaś 
informacja o wyrobach Kuźni Ustrońskiej.                                                        
                                               Piotr Szuba 

walnego zdjęcia sugerujący, że mogą to 
być obiekty fabryki Brevillier & Co. u.  
A. Urban & Söhne... prawdopodobnie 
określa to, że fabryka wykorzystywała 
zdjęcia jako karty pocztowe, a przedsta-
wia co innego. Na moim zdjęciu, po jego 
prawej stronie widoczny budynek, o pra-
wie nie zmienionej bryle, w tle podobnie 
jak na archiwalnej fotografii, prawie takie 
samo ujęcie pasma Równicy.

                                        Wojciech Sikora

W 
dawnym
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14 stycznia w Izbie Historyczno-
-Przyrodniczej Nadleśnictwa Ustroń 
królowały ptaki. Wszystko za spra-
wą fotografików Kazimierza Krzyżaka  
i Andrzeja Jończyka z Wodzisławia 
Śląskiego, których zaprosił Ustroński 
Klub Ekologiczny. Panowie znani są już 
czytelnikom Przyrodnika Ustrońskiego, 
gdyż zamieszczali swoje fotografie  
w tym wydawnictwie w roku 2014 i 2015. 

Spotkanie rozpoczęło się miłym ak-
centem, gdy prezes Krystian Szymanek 
wręczył kwiaty i w imieniu zebranych 
złożył życzenia wieloletniej i bardzo 
aktywnej członkini klubu ekologiczne-
go, Wandzie Kosowskiej. Pokuszę się  
o stwierdzenie, że najmilszym prezen-
tem dla jubilatki była prezentacja zdjęć. 
Wszyscy się nimi zachwycali, co jakiś 
czas słychać było szepty: „Jakie piękne!”, 
a niektóre ujęcia głośno komentowano 
ochami i achami. 

Najpierw swój dorobek przedstawił 
Kazimierz Krzyżak, dzieląc zdjęcia na 
karmnikowe, ogródkowe, samochodowe. 
Widać każda okazja jest dobra, by utrwalić 
piękno przyrody. 
– Aparat zawsze powinien być pod ręką – 
mówił K. Krzyżak. – Kiedy przebywam  
w ogródku stoi przygotowany na statywie, 
bo a nuż przyleci jakiś niezwykły okaz. 
Również w samochodzie, gdy jadę koło 
jakichś ciekawych miejsc, trzymam aparat 
na kolanach. Ptaki mniej boją się samocho-
dów niż ludzi, więc można zrobić zdjęcia, 
zanim zorientują się, że za kierownicą 
ktoś siedzi.

Andrzej Jończyk podchodzi do robienia 
zdjęć bardziej metodycznie, organizuje 
wyprawy, wstaje przed świtem i leży na 
ziemi przysypany gałęziami przez kilka 
godzin. Cierpi na tym jego zdrowie, ale 
wzbogaca się kolekcja zdjęć. Pan An-
drzej lubi utrwalać w kadrze czaple białe  
i potrafi je tak sfotografować, że przypo-
minają istoty anielskie. Jego dzieła można 
oglądać na www.foto-kurier.pl. Autor 
ciekawie opowiadał o okolicznościach 
zrobienia danego ujęcia, o tym, jakie 
poczynił przygotowania, a także jakim 
sprzętem, obiektywem i na jakim czasie 
wykonał zdjęcie. 

Tłumaczył też, że bardzo mało praw-
dopodobne jest zrobienie dobrego zdjęcia 
ptaków przez przypadek. Nie tylko trzeba 
wiedzieć, gdzie szukać określonych ga-
tunków, ale też zachęcić ptaki do przylotu  
w konkretne miejsce, na przykład poprzez 
rzucanie karmy. Drapieżniki można zwa-
bić porcjami rosołowymi. 

Aż trudno uwierzyć, że w Polsce żyje 
tyle gatunków ptaków całkiem blisko 
nas. Wszystkie są piękne, trzeba tylko 
spojrzeć na nie okiem miłośnika, okiem 
artysty.                          Monika Niemiec 

Potyczka Szczygłów.                                                                                         Fot.  A. Jończyk

Przyjacielski kormoran.                                                                                      Fot. K. Krzyżak

APARAT
POD  RĘKĄ

Zawsze jest sporo do omówienia.                                                                    Fot. M. Niemiec
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ENTUZJAZM  I  OWACJE

KONCERT 
PROMUJĄCY 

PŁYTĘ

W niedzielę 31 stycznia o godz. 16.00  
w MDK „Prażakówka” w Ustroniu odbę-
dzie się koncert promujący naszą nową 
płytę  „Tekla Klebetnica Folk-crossover”. 
Płytę w promocyjnej cenie można otrzymać 
wraz z zakupem biletu:
- BILET zwykły - 15 zł
- BILET Z PŁYTĄ - 40 zł

Bilety do nabycia w MDK „Prażakówka” 
w godz. 8.00-15.45, tel. 33 854 29 06.

Folklor ma ogromne znaczenie dla każ-
dego z nas, dlatego wielokrotnie sięga-
my do jego korzeni, dodając coś nowego  
i nietypowego. Nasze utwory są zaaranżo-

wane w ciekawy sposób, pełne barw – rado-
ści, smutków, szczęścia, dużej dawki energii 
i wirtuozerii. I taka właśnie jest nasza płyta! 
W muzyce uzupełniamy się nawzajem  
i tworzymy dość unikalne brzmienie po-
przez połączenie dźwięku skrzypiec, akor-
deonu, gitary, kontrabasu i niepowtarzalne-
go instrumentu, jakim są cymbały węgier-
skie. Chcemy bawić się muzyką, stylami  
i gatunkami tak, by każdy mógł znaleźć  
w niej coś dla siebie. TEKLA KLEBETNICA  
w nowym składzie gra od dwóch lat, był 
to czas najbardziej dla nas twórczy i efek-

tywny. Płyta jest podsumowaniem tej pracy  
i uwieńczeniem naszych dotychczasowych 
pomysłów. Dzięki niej będziemy mogli do-
trzeć do szerokiej publiczności, by dzielić 
się naszym talentem i miłością do muzyki 
z całym światem. 

Płyta „Tekla Klebetnica Folk-crossover” 
powstała dzięki pomocy Miasta Ustroń  
i MDK w Żywcu, ale także dzięki wsparciu 
naszych fanów poprzez projekt crowd-
fundingowy na portalu PolakPotrafi.pl. 
Dziękujemy i zapraszamy serdecznie na 
koncert.                         Tekla Klebetnica

Sporo zachwytów, gratulacje, bisy, to za-
kończenie koncertu „Czas Kolędowania”. 
Scenę Prażakówki 15 stycznia wypełniły 
dzieci i młodzież, w sumie kilkadziesiąt 
młodych wykonawców, do tego soliści.  
A w programie kolędy i pastorałki. Niby 
nic nadzwyczajnego w styczniu, ale to 
co wyróżniało ten koncert, to entuzjazm 
młodzieńczy. Widać było wiele radości ze 
śpiewania. Na pewno duża w tym zasługa 
prowadzących zajęcia wokalne z dziećmi 
i młodzieżą: Karoliny Kidoń, Aleksandry 
Pruszydło, Przemysława Sztwiertni i Ja-
nusza Śliwki. 
- Mamy najbardziej muzykalne dzieci  
w Polsce - twierdzi Karolina Kidoń. - Wiel-

kie brawo dla Oli Pruszydło, która wzięła 
na siebie organizację całości. Janusz Śliwka 
przygotował Gamę 2, ja popracowałam  
z solistami i wyszedł całkiem fajny koncert. 
- Wszystko świetnie się udało z małymi 
trudnościami technicznymi, ale to nie-
istotne - twierdzi J. Śliwka. - Prób nie-
wiele, przygotowaliśmy wszystko bardzo 
spontanicznie, właściwie w szkole na 
dwóch dwugodzinnych spotkaniach. Było 
to wspólne śpiewanie, dośpiewki, a moim 
zdaniem efekt niezły.

Warto też podkreślić tempo koncertu, 
bez jakichkolwiek dłużyzn, cały czas na 
najwyższych obrotach, choć zdarzały się 
utwory nieco refleksyjne. Dobre proporcje, 

płynna zmian klimatów, więc publiczność  
z zapartym tchem wsłuchana w koncert. Nic 
dziwnego, że na zakończenie takie owacje.
– Kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne 
to utwory, które chyba wszyscy lubią wy-
konywać, wszyscy je znamy i z pewnoś-
cią mamy do nich stosunek emocjonalny 
– mówi A. Pruszydło. - Przygotowując 
koncert, bazowaliśmy na repertuarze, 
który każdy zespół miał przygotowany, 
natomiast staraliśmy się wykonania ubo-
gacać nawzajem. Z ogromną radością więc 
spotykaliśmy się i przygotowywaliśmy 
koncert, choć na co dzień nasze zespoły 
wspólnie nie występują. Na pewno tę sy-
tuację jeszcze milszą czynił fakt, że dzieci 
i młodzież, która spotkała się w piątek na 
scenie, w większości wywodzi się z jedne-
go muzycznego kręgu, bo niejeden mały 
„bemolek” w przyszłości zostanie człon-
kiem „Gamy”, a soliści Karoliny Kidoń to 
większości ustroniacy bądź osoby jakoś 
z naszym miastem związane. Co więcej, 
Karolina Kidoń, Janusz Śliwka, Przemek 
Sztwiertnia i ja znajdujemy dużą radość  
w pracy z uzdolnionymi muzycznie mło-
dymi ludźmi, a współpracując przy tego 
rodzaju imprezach, mamy najzwyczajniej 
w świecie ogromną frajdę. Cieszą nas te 
wszystkie młodsze i starsze już talenty, któ-
re na scenie przeżywają swoje muzyczne 
przygody. Tegoroczny koncert był drugim 
z cyklu. Mamy nadzieję, że „Czas Kolę-
dowania” wpisze się w kalendarz imprez 
i że będzie gromadził z roku na rok coraz 
większą publiczność. 
               Tekst i zdjęcie: Wojsław Suchta
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O G Ł O S Z E N I E 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru strefy uzdrowiskowej „A” miasta Ustroń

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U.  
z 2015 r. poz. 199 ze zm. ), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 
r. poz. 1235 ze zm.), oraz uchwały nr XXIX/327/2013 Rady 
Miasta Ustroń z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia 
do opracowania miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru strefy uzdrowiskowej „A” miasta Ustroń 

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru strefy uzdrowiskowej „A” 

miasta Ustroń wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko sporządzoną do tego projektu, 

w dniach pracy urzędu od 29 stycznia 2016 r. do 26 lutego 
2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, 
Rynek 1 w Wydziale Inwestycji, Architektury i Gospodarki 
Gruntami (pokój nr 31) od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 10.00 do 15.00. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projek-
cie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru strefy uzdrowiskowej „A” miasta Ustroń odbędzie się 
w dniu 16 lutego 2016 r. (wtorek) w Sali Sesyjnej o godzinie 
1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte 

w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Ustroń 

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organi-
zacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 11 marca 2016 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej 
zamieszczone są informacje o dokumentach:

- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru strefy uzdrowiskowej „A” miasta 
Ustroń,

- o  prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej 
do w/w projektu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu miejscowego 
podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,  
z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie 
wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny od-
działywania na środowisko  –  stosownie do przepisu art. 54 
ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko – należy składać na 
piśmie do Burmistrza Miasta Ustroń w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 11 marca 2016 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz 
Miasta Ustroń.                                               Burmistrz Miasta

                                                                  Ireneusz Szarzec

3/2016/3/O

W krótkim, w tym roku, karnawale czekają nas jeszcze 3 zu-
pełnie różne ale z pewnością ciekawe koncerty – wszystkie w sali 
widowiskowej MDK „Prażakówka”w Ustroniu.

29 stycznia w piątek o godz. 17.00 wystąpi nasz eksportowy 
zespół – Estrada Ludowa „Czantoria”. Repertuar j kolędowo – 
pastorałkowy, ciepły, beskidzki ale i światowy.

Takich koncertów zawsze chętnie się słucha i z przyjemnością 
ogląda wykonawców w pięknych, cieszyńskich, regionalnych 
strojach. „Czantoria” wydała w grudniu nową płytę „Beskidzkie 
kolędowanie” i będzie ją można kupić przed i po koncercie.

W niedzielę 31 stycznia o godz. 16.00  na scenie „Prażakówki” 
pojawi się równie wspaniały, acz zupełnie inny zespół z naszego 
regionu – „Tekla Klebetnica”. 

W ostatni weekend karnawału, 5 lutego o godz. 18.00 poznań-
scy śpiewacy i tancerze dadzą popis swoich umiejętności. Co 
prawda biletów zabrakło już w ubiegłym roku ale zawsze można 
liczyć na ewentualne zwroty.

Wszystkie koncerty polecam, na wszystkie zapraszam i ocze-
kuję Państwa.                              Barbara Nawrotek-Żmijewska

MUZYCZNIE, 
ŚPIEWAJĄCO, TANECZNIE…

JĘZYKIEM  PLAKATU

Wyprowadzka – riposta
Zamieszczony w GU felieton „Wyprowadzka”, utrzymany  

w żartobliwej tonacji, bo inaczej być nie mogło, skłania do re-
fleksji  może nie każdego czytelnika, ale mnie na pewno. Gazetę 
czytam od 1996 roku, od dłuższego czasu  lekturę rozpoczynałem  
i często kończyłem na felietonach chyba, że były zamieszczone 
listy do redakcji, wtedy od nich rozpoczynałem czytanie. Mam 
inną diagnozę wyprowadzki. Musiała autora zniechęcić jakaś 
gorycz serwowana w ripostach, nieraz bowiem felietonami odla-
tywał „poza”…, jednak zawsze coś przypominał i dokumentował. 
Felietony często szły „z duchem czasu”, zgodnie z przesłaniem  
w mickiewiczowskiej „Odzie do młodości”, kto pilnie się uczył 
sam sobie zacytuje. Nie zgadzam się więc na wyprowadzkę pod 
groźbą zaprzestania czytania.  Do felietonów nie wróci, ambicja 
jest jak honor, ale może redakcja zlecić mu inną misję. Pożytecz-
na byłaby rubryka np. „W zakamarkach Ustronia” – jest tyle 
miejsc i faktów przeoczonych, omijanych, tyle kart nieodkrytych. 
Zapowiedziana wyprowadzka jest jak zamknięcie książki przed jej 
przeczytaniem do końca.                                      Michał Michalczyk

LIST DO REDAKCJI

9 lutego o godz. 16 w galerii „Muflon” (ul. Sanatoryjna 32) 
odbędzie się wernisaż wystawy plakatów i rysunków Justyny 
Jędrysek. Tak pisze o artystce kurator wystawy dr hab. Sebastian 
Kubica: To studentka poszukująca, zaangażowana, pracowita, 
oczytana... Mógłbym tu wymieniać jeszcze wiele superlatyw, ale 
przede wszystkim jest to artystka z krwi i kości. Jest na począt-
ku dobrze zapowiadającej się drogi twórczej, ma juz jednak na 
swoim koncie nagrodę w międzynarodowym konkursie plakatu 
„World without violence” w Teheranie. Jej prace są przyjmowane 
na prestiżowe imprezy w kraju i za granicą. Artystka włada włas-
nym, rozpoznawalnym, interesującym językiem plastycznym.  

W swoich pracach za-
prasza, kusi wręcz, nie 
rzadko wciągając widza 
do wnętrza prac. Od-
biorca ma możliwość, 
a nawet obowiązek od-
czytania na pierwszy 
rzut oka niewidocznych, 
zakamuflowanych me-
tafor. W plakatach spo-
łecznych jest dosadna, 
a często bezwzględna  
w ocenie rzeczywisto-
ści.  
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KRZYŻÓWKA  KRZYŻÓWKA  KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł

POZIOMO: 1) za oknem, 4) otoczenie króla,  
6) hotelowy bonus, 8) boiska pod dachem, 9) lisi ogon,  
10) na szyi psa, 11) bajkowy skarbiec, 12) ogólne 
zniechęcenie, 13) szkolna godzina, 14) glony morskie,  
15) kolega emeryta, 16) mistrz latania z Bielska-Białej, 
17) ma nibynóżkę, 18) wierzba płacząca, 19) korab 
Noego, 20) basior z lasu.
PIONOWO: 1) mroczne zaułki, 2) mały motocykl, 
3) multum nałożnic, 4) zwierzchnik kościoła tybetań-
skiego, 5) rosyjskie złotówki, 6) kwiaty ogrodowe,  
7) drogocenna tkanina, 11) czołówka wyścigu,  
13) drzewo górskie, 14) formacja piłkarska.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter 
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na roz-
wiązania oczekujemy do 29 stycznia.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 1

OTO NOWY ROK
Nagrodę w wys. 50 zł otrzymuje: Grzegorz Chrapek  

z  Ustronia, ul. Lipowska, Kalendarz Ustroński na 2016 rok 
oraz nową płytę zespołu „Tekla Klebetnica” otrzymuje: Jan 
Cienciała z  Ustronia, ul. Traugutta. Zapraszamy do redakcji. 

Hanna Pasterny - „Moje podróże w ciemno”
Hanna Pasterny jest niewidoma od urodzenia. Ale mimo to 

podróżuje, pisze książki i artykuły, uczy języka francuskiego, 
jest logopedą, a także asystentką społeczną posła Parlamentu 
Europejskiego. W swej ostatniej publikacji opisuje swoje po-
dróże po Polsce, Europie i USA. Książka składa się z dziesięciu 
rozdziałów, m.in. o przygodach w pociągach, hotelowych nie-
spodziankach, zabawnych językowych wpadkach czy poruszaniu 
się z białą laską.

Chris Taylor - „Gwiezdne Wojny. Jak podbiły wszech-
świat”

Amerykański dziennikarz opisuje fenomen „Gwiezdnych Wo-
jen”. Jak to się stało, że filmowa saga niezmiennie fascynuje ludzi 
od niemal czterdziestu lat?  Dlaczego dzieło George'a Lucasa wy-
rwało się z ram kina, stając się jedną z najbardziej wpływowych 
marek na świecie? Chris Taylor szuka odpowiedzi na te pytania, 
snując barwną, wciągającą opowieść.

BIBLIOTEKA  POLECA:

3/2016/5/R

Lato 2016 im szybciej tym taniej!

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

Do końca grudnia najwyższe rabaty, zaliczka już od 5%, wszystkie gwarancje
W Ustroniu TYLKO w Biurze Kropka kupisz wszystkie oferty!

Voucher wakacyjny pod choinkę - zaskocz najbliższych

Przyjdź, zadzwoń lub wejdź na stronę:www. kropka-ustron.pl i wakacje-net.pl.

WARSZTATY ARTYSTYCZNE
TROPEM DINOZAURÓW

15.02 (poniedziałek) - 16.02 (wtorek)
17.02 (środa) - 18.02.2016 r. (czwartek)
godz. 10.00 - 13.00 – sala nr 8 (II piętro)

Sprawne ręce, chęć do pracy już dinozaur jak się patrzy. Na 
czterodniowych warsztatach artystycznych dzieci będą miały 
okazję poznać tajniki różnych technik plastycznych i zdobnictwa.
Grupa warsztatowa może liczyć maksymalnie 20 osób. 

Prowadzenie: Artur Szołdra
Cena za udział w warsztatach artystycznych: 40 zł (za 4 dni)
(płatne do 22 stycznia 2016 r. w sekretariacie MDK)
Chętne dzieci w wieku od 10 lat prosimy o zgłaszanie się do 

sekretariatu MDK „Prażakówka” do 22 stycznia 2016 r. w godz. 
8.00-16.00.

INNE ZAJĘCIA
19.02.2016 r. godz. 10.00 – 14.00 

Piątek: wyjście do Leśnego Parku Niespodzianek
Opiekunowie – Katarzyna Rymanowska i Izabela Kuś
Wstęp wolny
Chętne dzieci w wieku od 7 lat prosimy o zgłaszanie się do 

sekretariatu MDK „Prażakówka” do 22 stycznia 2016r. w godz. 
8.00-16.00. 

WARSZTATY CERAMICZNE
22.02 (poniedziałek) – 23.02 (wtorek) – 24.02.2016 r. (środa)

godz. 10.00 – 13.00 – sala nr 8 (II piętro)
Uczestnicy warsztatów poznają podstawowe techniki stosowa-

ne  w ceramice (tworzenie form z bryłki gliny plastycznej, sposób 
tworzenia  z plastra gliny oraz formowanie wyrobów metodą wa-
łeczkową). Grupa warsztatowa może liczyć maksymalnie 20 osób.          

Prowadzenie: Marta Czech – Śniegulska
Cena za udział w warsztatach ceramicznych: 30 zł (za 3 dni)
(płatne do 22 stycznia 2016 r. w sekretariacie MDK)
Chętne dzieci w wieku od 7 lat prosimy o zgłaszanie się do 

sekretariatu MDK „Prażakówka” do 22 stycznia 2016 r. w godz. 
8.00-16.00.

WARSZTATY
RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO
25.02 (czwartek) – 26.02.2016 r. (piątek) 
godz. 10.00 – 13.00 sala nr 10 (II piętro)

Podczas warsztatów dzieci poznają następujące techniki ręko-
dzielnicze: origami (sztuka składania papieru), quilling (metoda 
tworzenia ozdób papierowych z wąskich pasków papieru, które są 
skręcane spiralnie, a następnie formowane do uzyskania odpowied-
niego kształtu i przyklejane na zdobioną powierzchnię).W każdej 
z technik stworzymy prace związane z tematyką Świąt Wielka-
nocnych. Grupa warsztatowa liczyć może maksymalnie 20 osób.          

 Prowadzenie: Wanda Węglorz          Wstęp wolny
Chętne dzieci w wieku od 7 lat prosimy o zgłaszanie się do 

sekretariatu MDK „Prażakówka” do 22 stycznia 2016 r. w godz. 
8.00-16.00.

FERIE 2016
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CHLEBA 
NASZEGO

rym w tym miejscu pragniemy serdecznie 
podziękować:

Drukarnia Chemtech Małgorzata Miś-
kiewicz-Dusza, Firma Kubala, J.P.Pilch 
Sp. z o.o., Zakład Usług Pralniczych 
„Pralux”, ”Smakosz” Sp. z o.o., FHU „Da-
juka” Józef Wiercigroch, Nadleśnictwo 
Ustroń, Kolej Linowa Czantoria, „Auto-
-Gum” Janusz Kubala, Jubiler Domino 
Henryk Szmek, Centrum Edukacyjne Get 
Better,Ustrońskie Towarzystwo Tenisowe, 
PrescIT Radosław Poloczek, ,,Społem” 
Ustroń, Firma Produkcujno-Handlowo-
-Usługowa ,,Max” Pakuła Mariusz, Foto 
AWEX, Firma Handlowo Usługowo 
Produkcyjna Montana, Hotel Gołębiew-
ski, Hotel Stok, MOKATE, Dwór Ski-
bówki, Restauracja BaHus, Gościniec 
Groblice, ORW „Muflon”, Zajazd na 
Kępie J.P.Langhamer, Angel’s Restau-
rant, Sklep,,Meble u Michała”, Sklep 
Warzywa–Owoce Andrzej Mendrek, Sklep 
Warzywa-Owoce Marek Ferfecki, Ma-
zowsze Medi-Spa, Salon Kosmetyczny 
Magdalena Szuba, Gabinet Kosmetyczny 
Iwona Korcz, Uroda Estetyka Kosmetyka 
Żaneta Panfil, Awangarda Centrum Urody, 
Gołębiewska Spa – Instytut Kosmetyczny 
i Odnowa Biologiczna, Butik Garderoba, 
Salon Urody i Estetyki Barbra Molek, 
Salon Fryzjerski  K-Asia Joanna Badura, 
Zakład Fryzjerski Helena Krysta, Firma 
Fryzjerska Kameleon Marta Francuz,  
Salon fryzjerski Bellisimo, Fitness EUFO-
RIA, Kwiaciarnia Beata Janosz, Kajetan 
Kajetanowicz, Michał Habdas, Wiesław 
Roman, Anita Król, Elżbieta i Krzysztof 
Uchrońscy, Irena i Piotr Kiecoń, Ag-
nieszka i Andrzej Małyjurek, Magdalena 
i Edward Kuczera, Joanna i Dariusz Tro-
szok, Anna i Piotr Biedrawa, Agnieszka  
i Robert Śliwka.

Wszystkim bawiącym się i wspiera-
jącym naszą szkołę składamy serdeczne 
podziękowania oraz już dziś zapraszamy 
na kolejny bal, który odbędzie się 14 
stycznia 2017 roku.        Dyrekcja, 

pracownicy oraz Rada Rodziców 
Gimnazjum nr 2 w Ustroniu

Jak co roku na początku karnawału 
Dyrekcja i Rada Rodziców Gimnazjum 
nr 2 w Ustroniu zaprosiła rodziców oraz 
wszystkich sympatyków szkoły na tra-
dycyjny bal do sali widowiskowej MDK 
„Prażakówka”. Tradycją też stało się, że 
lista gości została zamknięta już przed 
Świętami Bożego Narodzenia, co świad-
czy o rosnącej popularności tej imprezy.

 Wspaniała zabawa rozpoczęła się od 
walca wiedeńskiego, do którego zaprosił 
gości pan Janusz Śliwka z zespołem, który 
do późnej nocy bawił  wszystkich wspa-
niałą muzyką i śpiewem niegdysiejszej 
absolwentki Gimnazjum nr 2 Marii Gór-
niok-Matuli. Aby gościom nie zabrakło sił 
do zabawy, wspaniałe potrawy serwował 
mistrz kulinarny, pan Maciej Ludorowski.

Na balu w rytmach tańców dyskoteko-
wych, klasycznych i latynoamerykańskich 

bawili się rodzice naszych uczniów, pra-
cownicy i sympatycy gimnazjum, przed-
stawiciele Rady Miasta oraz pracownicy 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach a za-
razem założyciele fundacji Greenpower 
Polska, z którą od roku współpracuje 
G2. W ramach tej współpracy uczniowie 
biorą udział w warsztatach na Politechnice 
Śląskiej w Gliwicach, a ich końcowym 
efektem ma być bolid elektryczny, którego 
przykładowy model można było podzi-
wiać na scenie MDK. Dzięki dochodowi 
z balu, mamy nadzieję, że uczniowie będą 
mogli wziąć udział w wyścigu takich 
bolidów na torze w Poznaniu. Projekt 
widocznie zdobył uznanie gości, gdyż 
oferowane przez organizatorów atrakcje 
cieszyły się wielką popularnością.

Bal mógł odbyć się dzięki licznym 
sponsorom oraz rodzicom uczniów, któ-

KARNAWAŁOWE RYTMY W G-2
Model bolidu wykonany przez uczniów G2.                                                         

Zwolennicy zdrowego życia i odżywiania 
pewnie nie mogą się już doczekać, kiedy ruszą 
tegoroczne Kluby Zdrowia, organizowane 
przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną 
i jej ustrońską kierownik Henrykę Troszok. 
Spotkania odbywają się zawsze w Szkole 
Podstawowej nr 1, a na pierwsze w roku 2016 
trzeba będzie poczekać do lutego. Na zdjęciu 
obok Beata Głowacka podczas prelekcji po-
święconej domowemu wypiekowi chleba, po-
łączonej z prezentacją i degustacją. Od praw-
dziwej specjalistki można się było dowiedzieć 
z jakiej mąki wyjdzie nam najzdrowszy i naj-
smaczniejszy bochen, w jakim naczyniu i tem-
peraturze mamy go upiec. Pani Beata dora-
dzała kiedy używać zakwasu, a kiedy drożdży,  
a na koniec częstowała kanapkami z dżemem 
z dyni albo z wegetariańskim smalczykiem. 
                                  (mn) 



Pierwsza połowa wyrównana kończy się 
remisem. Po zmianie stron nasza drużyna 
zaczyna przeważać, wygrywa nawet róż-
nicą czterech bramek, ale rywale dochodzą  
i w końcówce wygrywają. Mysłowice 
przez 15 minut drugiej połowy budowa-
ły przewagę, która osiągnęła w 45 min.  
4 bramki, potem w pięć minut doprowa-
dzamy do remisu. Na pięć minut przed 
końcem prowadzą jedną bramką, niestety 
nasi w ciągu dwóch minut tracą trzy bram-
ki i już nie starcza czasu na doprowadzenia 
do remisu.

Po meczu trener MKS Ustroń Piotr 
Bednar powiedział: - Żal tego meczu, bo 

zagraliśmy już lepiej niż z Chorzowem. 
Były braki na kilku pozycjach, słabo za-
graliśmy w ataku po lewej stronie, trochę 
gorzej w bramce, do tego dwa przestoje  
i to zadecydowało. Porażka boli, bo chłop-
cy włożyli w mecz dużo zdrowia, ale rywal 
był lepszy. 

MKS Ustroń wystąpił w składzie  
(w nawiasach zdobyte bramki): Kamil 
Kopieczek, Witold Chwastek – Michał 
Jopek (1), Krzysztof Bielesz (5), Marek 
Cholewa (6), Dawid Jenkner (8), Mateusz 
Turoń (1), Adrian Miśkiewicz (2), Szymon 
Gogółka (1), Arkadiusz Czapek , Kacper 
Matlak , Krzysztof Kotela.

Drużyna z Zabrza w ostatnich miesią-
cach wzmacniała się, m.in. gra w niej 
obecnie były zawodnik MKS Ustroń Filip 
Frycz. Ściągnięto innych wyróżniających 
się w śląskich drużynach. Zmontowa-
no mocną ekipę, więc były obawy, jak 
po dwóch przegranych zaprezentuje się  
w Zabrzu ustroński MKS. Na mecz przy-
szło sporo kibiców. Dodać trzeba, że 
Zabrze wygrało z Mysłowicami, a w 
Zawierciu stoczyło zacięty bój.

Pierwsza połowa raczej wyrównana, 
z lekką przewagą naszej drużyny.  
W drugiej MKS zagrał na poziomie, do 
którego nas wcześniej przyzwyczaił, o czym 
świadczy wygrana różnicą 9 bramek.

Po meczu trener MKS Ustroń Piotr 
Bejnar powiedział: - Druga połowa  
w naszym wykonaniu koncertowa. Nie 
było złudzeń, kto w tym meczu był lep-
szy, pomimo że nie rzuciliśmy trzech 
karnych i kilku sytuacji sam na sam.  
W meczu z Zabrzem zespół wyglądał tak, 
jak w grudniu wygrywając zdecydowanie 
wszystkie mecze. Przed ostatnią kolejką 
do drugiego miejsca brakuje nam dwóch 
punktów. W najbliższy piątek o godz. 17 
gramy z pierwszą drużyną Piekar i mu-
simy wygrać, a będzie to bardzo trudne. 
Będziemy walczyć. Szkoda przegranych 
w Chorzowem i Mysłowicami, bo jedno 
zwycięstwo dawałoby nam drugie miejsce 
premiowane awansem.

MKS Ustroń wystąpił w składzie  
(w nawiasach zdobyte bramki): Kamil Ko-
pieczek, Witold Chwastek – Michał Jopek 
(7), Krzysztof Bielesz (8), Marek Cholewa 
(2), Dawid Jenkner (2), Mateusz Turoń (2), 
Adrian Miśkiewicz (1), Szymon Gogółka 
(3), Arkadiusz Czapek , Kacper Matlak , 
Krzysztof Kotela.          Wojsław Suchta

Trener Bejnar z drużyną.                                                                                      Fot. W. Suchta
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ZABRZE  NA  DESKACH

Islandia – Norwegia (26:25). Poprosili-
śmy o skomentowanie wyjazdu trenera 
MKS Piotra Bejnara, który powiedział:
- Związek przeznaczył pulę biletów dla 
klubów młodzieżowych i z tego skorzy-
staliśmy. Pojechali zawodnicy z wszyst-
kich naszych grup, czyli juniorzy, młodzi-
cy, chłopcy. Obawiałem się, że gdy nie gra 
Polska będzie mniej kibiców, tymczasem 
dużo ich przyjechało i dopingowało swe 
reprezentacje. W Spodku było około 10 ty-
sięcy ludzi. Wszystko bardzo się chłopcom 
podobało, większość pierwszy raz w życiu 
była na takiej imprezie, ja też pierwszy raz 
miałem taką okazję. Starsi chłopcy mieli 
swoich faworytów, a rywalizacja bardzo 
wyrównana. Mecze też o tyle ciekawe, ze  
z drużynami z tej grupy w następnym eta-
pie będą grać Polacy. Na pewno wyjazd 
był dużą atrakcją, natomiast szkoleniowo 
oglądanie takich spotkań, na najwyższym 
na świecie poziomie, coś daje. Można 
podglądać najlepszych, potem chłopcy 
na treningach próbują ich naśladować. 
Już wcześniej byliśmy na ekstraklasie, na 
meczu eliminacyjnym Polska - Litwa. Jest 
to zbieranie doświadczeń, więc podobne 
wyjazdy będziemy się starali organizować 
w przyszłości.                                     (ws)Spodek podczas Mistrzostw Europy.                                                                    Fot. P. Bejnar

MUKS Siódemka Mysłowice - MKS Ustroń 27:24 (11:11)

Pogoń 1945 Zabrze - MKS Ustroń 
16:25 (10:12)

41 chłopców z MKS Ustroń miało 
okazję oglądać w katowickim Spodku 
pierwsze dwa mecze grupy B Mistrzostw 
Europy. Wyjazd autokarem kosztował 

każdego 30 zł, w tym preferencyjne 
bilety przyznane przez Związek Piłki 
Ręcznej. Najpierw oglądano spotkanie 
Chorwacja – Białoruś (27:21), następnie 

MKS  NA  MISTRZOSTWACH 
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*  *  *

Miał to być festiwal snowboardu na Czantorii zorganizowany 
przez Radio Bis, niewiele jednak z tego wyszło. (...) Ze wszystkich 
snowboardzistów chcących rywalizować na skoczniach, tylko kilku 
mogło popisać się pewnymi umiejętnościami przed publicznością. Co 
prawda DJ' E, czyli tak zwani didżeje, krzyczeli ile się dało, słychać 
ich było w całej Polanie, publiczności mimo to nie udało się ściągnąć. 
A w sobotę przy słonecznej pogodzie na stokach Czantorii narciarzy 
i turystów nie brakowało. Omijali jednakże skocznie, z niemałym 
trudem postawione. A może ci cali didżeje odstraszali?

Opady były tak obfite, że drzewa wyginały się, a nawet łamały pod 
naporem ciężkiego śniegu.

12 stycznia odbyło się zebranie mieszkańców osiedla Ustroń 
Górny. Zebranie prowadził przewodniczący Zarządu Osiedla 
Arkadiusz Gawlik. (...) Na zebranie przyszło kilku mieszkańców 
ul. M. Skłodowskiej-Curie, którzy kategorycznie zaprotestowali 
przeciwko zmianie organizacji ruchu na tej ulicy. Postawiono znaki  
i ul. Skłodowskiej jest jednokierunkowa. Mieszkańcy, aby dostać się 
do centrum miasta, muszą jechać przez parking przy sklepie Spar 
obok komisariatu policji. Na tym parkingu często jest tłok i trudno 
przejechać. Mówiono też o zmianie organizacji ruchu używając 
często dosadnych słów pod adresem autorów tego pomysłu. Na to 
A . Gawlik przedstawił listę z podpisami prawie wszystkich miesz-
kańców i odczytał pismo domagające się właśnie takiej organizacji 
ruchu. (...) Mówiono też o lodowisku. Propozycja, by urządzić je na 
stawie kajakowym została przez większość odrzucona ze względu 
na niebezpieczeństwo rozsadzenia przez lód brzegów. Lodowisko 
powinno powstać np. na boisku.

Nadzieje na rozsądne, interesujące zagospodarowanie tzw. „łąki” 
w centrum miasta, przy ul. Brody dawno już umarły. O tym, co po-
wstanie na tym terenie, decyduje właściciel terenu, miastu nic do 
tego. Nam, ustroniakom pozostały na papierze ciekawe koncepcje 
urbanistyczne z domem zdrojowym, salą widowiskową, pasażem han-
dlowym z fontanną, kinem itp. Miasta nie stać na taką inwestycję. (...) 
Wyrasta nam w centrum Ustronia kolejny potworek architektoniczny, 
brzydki, betonowy, pozbawiony stylu i okien budynek, który będzie 
przez najbliższe kilkadziesiąt lat szpecił krajobraz.  

Piłkarze Kuźni Ustroń mają nowego trenera. Został nim Krzysztof 
Sornat. – Trener Zbigniew Janiszewski złożył wypowiedzenie w końcu 
roku – mówi prezes KS Kuźnia Ustroń Jacek Hyrnik. Prawdopodobnie 
otrzymał lepszą propozycję z innego klubu. Może chodziło jeszcze  
o obawy o utrzymanie zespołu w lidze okręgowej. Moim zdaniem 
chodzi jednak głównie o sprawy finansowe.                    Wybrała: (mn)

21 I  16.30  Koncert dla Babci i Dziadka, Wystąpią uczestnicy  
        Kół Zainteresowań i Zespołów Artystycznych MDK  
        - MDK „Prażakówka”
23 I   15.00  Spotkanie z ustrońskim podróżnikiem i prelegentem  
        Romanem Macurą pt. „Mongolia i Korea Północna 
        30 lat temu - Muzeum Ustrońskie
29 I  17.00  „Beskidzkie kolędowanie” Wystąpi EL „Czantoria” 
        pod dyrygenturą Danuty Zoń-Ciuk - MDK „Praża- 
        kówka”
31 I  16.00  Koncert Zespołu „Tekla Klebetnica” promujący  
        nowo wydaną płytę - MDK „Prażakówka”
02 II  12.00  Miejski Konkurs Recytatorski dla Szkół Podstawo- 
        wych - MDK „Prażakówka”
        Zgłoszenia do 25.01
03 II  12.45  Audycja muzyczna Filharmonii Śląskiej dla uczniów 
        drugich klas ustrońskich gimnazjów, Pt.: „Mistrzo- 
        wie Baroku” - MDK „Prażakówka”

www.ustron.pl

Likwidacja odzieży zimowej. Wy-
przedaż w cenach producenta. Sklep 
"Wszystko dla dzieci" ul. Cieszyńska 
(koło PKO). Zapraszamy do korzy-
stania z wysokiej jakości pralni. 

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

KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek 3a 
– szafy, garderoby, zabudowy wnęk  
z drzwiami przesuwanymi i nie 
tylko… Zamów bezpłatny pomiar. 
RATY 0%. 728-340-518,  33-854-22-
57. www.komandor-ustron.pl

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

Drewno kominkowe. (33) 854-47-10.

Deweloper sprzeda mieszkanie  
w Ustroniu tel. 515-286-714.

Kulig Ustroń Dobka. 503-523-656.

Spawanie, klejenie plastików. Ustroń, 
ul. Obrzeżna 9. 501-444-534.

Podłogi, drzwi, rolety, boazerie, ko-
rek, karnisze. "MARKO" ul. Cieszyń-
ska (pod apteką). (33) 854-33-34.

Kupię stare motocykle oraz szystkie 
części, mogę być niekompletne lub 
do remontu. 507-227-144.

Kupię zabawki oraz przedmioty  
z okresu PRL. 507-227-144.

Pokój do wynajęcia na długi okres, 
mogą być renciści. (33) 854-51-16.

ZUM VERKAUF: Elektryczna ma-
szyna do pisania marki "TRIUMPH". 
887-484-761.

Karczma Podkowa, Ustroń, poszu-
kuje: kucharki, pomocy kuchennej, 
kelnerki. 797-237-684.

Do wynajęcia mieszkanie w Ustroniu 
Polanie. 532 290 947, 506 131 465.

Do wynajęcia umeblowana kawalerka 
w Ustroniu na Manhatanie. Mieszka-
nie dostępne od 01 lutego 2016, na 
dłuższy czas. Cena wynajmu - 650 zł. 
(w tym czynsz) + miesięczna kaucja. 
Dodatkowo płatne media wg. zużycia. 
505-305-115.

Świetnie się szusuje na saneczkach na górce za kotłownią na os. 
Manhatan...                                                                   Fot. W. Suchta

 21.01  Pod Najadą    ul. 3 Maja 13   tel. 854-24-59
22-23.01  Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
24-25.01  Na Szlaku    ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73
26-27.01  Rumiankowa    ul. Skoczowska 76  tel. 300-30-40
28-29.01  Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście

*  *  *

dziesięć lat temu

*  *  *

...ale ciągle brak wyciągu.                                           Fot. W. Suchta

*  *  *
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Babskie gadanie

FELIETON

Kiedy się przeprowadzałam do włas-
nego domu, musiałam wyczyścić stare 
mieszkanie do podłogi i gołych ścian. 
Liczyłam na to, że znajdę sporo poje-
dynczych skarpetek i cieszyłam się, 
że odnajdę wreszcie parę zalegającym  
w specjalnej szufladzie samotnym częś-
ciom garderoby. Ale nic z tego. Jakoś nie 
wierzę, że skarpetki pochłania pralka, więc 
sprawa zaginionych jest do dzisiaj nie-
wyjaśniona. Ostatnio sobie o tym przy-
pomniałam, bo przeglądałam nową kupę 
pojedynczych skarpet, jakiej dość szybko 
dorobiłam się w nowym domu. 

Nagle poczułam bardzo bolesne ukłucie, 
które powoli zamieniało się w piekące 
rwanie. Mój palec wskazujący pulsował 
i puchł. Znam ten ból. Wprawdzie to po-
łowa stycznia, ale wiedziałam, że to osa, 
która zasnęła sobie w jakiejś skarpetce  
i została przeze mnie brutalnie zbudzona. 
Przyłożyłam cebulę, na wszelki wypadek 
wypiłam wapno i pomyślałam sobie – zno-
wu dopadła mnie przyroda. Pytanie, która 
z nas wkroczyła na nieswoje terytorium.

Mieszkanie z dala od centrum miasta 
jest cudowne. Te wschody słońca, szum 
drzew i potoku, śpiewające ptaki, niemal 
czarne, rozgwieżdżone niebo nade mną 

i cisza. Podziwiam, zachwycam się, de-
lektuję. Zupełnie co innego, gdy w domu 
pojawiają się muchy, komary, mrówki 
i osy! Gdy kot przynosi do domu martwe 
myszy, a krety przekopują mój trawnik, 
taka przyroda mnie stresuje.

Ale przyroda rządzi się swoimi prawami 
i moje uczucia ma gdzieś. Przyroda jest 
pozbawiona uczuć, nie zna idei dobra  
i zła, a nawet, w co trudno uwierzyć, 
nie występuje w niej pojęcie piękna. 
Przyroda po prostu jest i często daje mi 
do zrozumienia, że była pierwsza, a ja 
jestem intruzem, zaborcą, nieproszonym 
gościem. Informuje mnie o tym nawet tra-
wa wyrastająca między kostkami bruku. 

Pomógł mi to zrozumieć Alek-
sander Dorda, który co drugi tydzień  
w Gazecie Ustrońskiej dostarcza świeżą 
porcję zadziwiających informacji, uczy, 
jak postrzegać różne zjawiska i również 
bawi. Jeszcze bardziej lubię słuchać jego 
opowieści na żywo podczas prelekcji  
w muzeum. 

Tutaj dygresja na temat prezentacji. 
Od pana Dordy można się uczyć ich 
przygotowywania i przedstawiania (ja się 
nauczyłam i praktykuję z bardzo dobrymi 
efektami). Często się zdarza, że prelegent 
pokazuje slajdy i czyta, co jest na nich 
napisane. To bez sensu, bo treść na ekra-
nie każdy sobie może sam przeczytać. 
Samemu robi się to szybciej i czytanie 
prelegenta tylko nudzi. Wystarczy odczy-
tać fragment i resztę omawiać własnymi 
słowami, dodając jeszcze co nieco od 
siebie. Pan Dorda dodaje drugie tyle.

Wracając do przyrody. Jakiś czas temu 
okazało się, że jest trochę za nudna dla 
współczesnego odbiorcy. Komu by się 
chciało wsłuchiwać w gawędy o prywat-

nym życiu roślin Davida Attenborough 
czy w tętno pierwotnej puszczy Jana Wa-
lencika. Zdecydowano, że trzeba podkrę-
cić atmosferę, dostarczyć adrenaliny i stąd 
w programach takich jak Animal Planet filmy  
o morderczych owadach, morskich po-
tworach czy podniebnych zabójcach oraz 
rankingi zwierząt i roślin, które zabijają 
najwięcej ludzi. 

Zdobywające pożywienie i broniące 
terytorium zwierzęta albo trujące rośli-
ny przedstawiane są jako zło wcielone,  
a dramaturgii dodaje muzyka i sensacyj-
no-kryminalny komentarz. Trudno się 
połapać, czy to film przyrodniczy czy 
wyciąg z akt seryjnego mordercy. Pod 
znakiem zapytania stanęła edukacyjna 
wartość tych programów. Może lepiej nie 
zachęcać dzieci i młodzieży do oglądania 
takich programów. 

Na pewno warto je wysyłać na przyrod-
nicze prelekcje, bo są one w Ustroniu na 
bardzo wysokim poziomie. Aleksander 
Dorda i zapraszani przez ekologów pa-
sjonaci opowiadają tak ciekawe rzeczy,  
w tak zajmujący sposób, że czasem trzeba 
się pilnować, żeby nie rozdziawić buzi. 
Dlaczego nie słuchają ich uczniowie?  
W szkołach królują punkty – ujemne za 
złe zachowanie i dodatnie za różne for-
my aktywności. Dlaczego nie nagradzać 
tych ciekawych świata, którzy znajdą 
czas po południu, żeby poszerzyć swoją 
wiedzę? Nie tylko z przyrody, ale też  
z historii dzięki Halinie Szotek, filozofii 
dzięki Markowi Rembierzowi, geografii  
za sprawą Romana Macury. Gimnazjali-
ści dotrą sami, a z młodszymi mogą się 
wybrać rodzice. Nie zaszkodzi im trochę 
wiedzy, chwila refleksji. Ciekawość świa-
ta odmładza!                      Janka Krzok 

FELIETON

Jak żyć 
w naprawianym  

Państwie?

Zazwyczaj przy rozpoczynaniu kolej-
nego roku kalendarzowego, mamy świa-
domość, że nasze życie będzie w przewa-
żającej mierze kontynuacją tego, co było 
w poprzednim roku i latach poprzednich. 
Niezmieniony zostaje ustrój Państwa  
i dotychczasowe uregulowania prawne. 
Przynajmniej przez pewien czas będzie-
my mieli do czynienia z tymi samymi, 
co wcześniej, urzędnikami czy innymi 
osobami, kierującymi życiem społecz-
nym, oświatowym czy kulturalnym. To 
wszystko daje podstawę do kształtowania 
naszego postępowania i całego naszego 
życia.

Tym razem jest inaczej. W ostatnich 
dniach minionego roku i w pierwszych 
dniach nowego, otrzymaliśmy wyraźne 
sygnały, ze tym razem będzie inaczej. 
Nastąpią daleko idące zmiany, wręcz  

o charakterze rewolucyjnym. Wygląda 
na to, że koniec starego roku, oznacza 
w naszym kraju koniec dotychczasowe-
go Państwa; III Rzeczpospolitą zastąpi 
IV Rzeczpospolita. I trzeba będzie nam 
nauczyć się żyć w nowej rzeczywistości. 
Obowiązujące dotąd zasady zostaną zmie-
nione. Część z nich już została zmieniona 
podczas burzliwych i zdecydowanych 
działań podczas ostatnich nocy kończą-
cego się roku. Przy tym zmiany mają iść 
bardzo daleko, bo zapowiada się nawet 
zmianę konstytucji, a więc także podsta-
wowych zasad prawnych obowiązujących 
w naszym kraju.

Wszystko wskazuje na to, że przyjdzie 
nam żyć w zupełnie nowych warun-
kach, określanych przez nowe ustawy  
i zarządzenia. Trzeba się będzie do tego 
dostosować, a więc znaleźć odpowiedź 
na pytanie; Jak żyć w naprawianym czy 
już naprawionym państwie. Co prawda 
człowiek ma dużą zdolność do przystoso-
wania się do nowej sytuacji i warunków, 
ale nie zawsze przychodzi mu to łatwo. 
Im bardziej związany był z tym starym, 
tym trudniej przychodzi mu żyć w nowych 
warunkach. Tym bardziej, jeśli zmiany 
przeprowadzone zostały nie po jego myśli 
i wbrew jego przekonaniom. Z tego też 
bierze się skłonność do sprzeciwu i pro-
testów przeciwko wprowadzanym zmia-
nom. Wygląda na to, że ten protest narasta 

i być może będziemy w tym roku mieć 
do czynienia z licznymi manifestacjami 
przeciwko wprowadzanym zmianom 
ustrojowym i w obronie dotychczasowych 
zasad demokracji, czy raczej sposobu 
pojmowania demokracji.

Można przy tym założyć, że żadne 
wystąpienia i protesty przeciwko wpro-
wadzanym zmianom, nie powstrzymają 
rządzących przed ich wprowadzeniem ani 
też nie wpłyną na zmianę ich koncepcji  
i zamiarów.

A więc zapewne przyjdzie nam żyć  
w naprawionym Państwie i to zapewne 
przez kilka następnych lat. Będziemy 
więc musieli sobie odpowiedzieć na pyta-
nie: Jak żyć w tym nowym, naprawionym 
Państwie?

Z pewnością wiele przyzwyczajeń  
i nawyków z poprzednich lat będzie nam 
to utrudniać. I jak to zwykle bywa przy 
radykalnych zmianach w dużym stopniu 
trzeba będzie się nauczyć żyć inaczej 
niż dotychczas. A im ktoś jest starszy to 
trudniej będzie mu zmienić swoje przy-
zwyczajenia, a także sposoby myślenią, 
rozumienia i oceniania rzeczywistości. 
Tym bardziej jak obowiązujące stanie 
się twierdzenie, że co dotąd było czarne 
teraz jest białe i odwrotnie. Okazuje się 
bowiem, że prawda w tej samej sprawie 
miewa różne oblicza, zależnie od partyj-
nej perspektywy widzenia.     Jerzy Bór

Tak sobie myślę

Skarpetki
i mordercza 

przyroda
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SIATKARKI SIŁY
PO  PIERWSZYM  ETAPIE

Zakończył się pierwszy etap rozgrywek 
o mistrzostwo województwa w siatków-
ce. Uczestniczą w nich drużyny kadetek  
i juniorek TRS Siła Ustroń. Mistrzostwa 
rozgrywane są w ten sposób, że zgłoszone 
drużyny dzielone są na grupy i w przypad-
ku kadetek dwie najlepsze w grupie dalej 
grają o mistrzostwo, pozostałe o dalsze 
miejsca. Wśród juniorek do silniejszej 
grupy awansują trzy najlepsze zespoły. 
Niestety naszym drużynom do tego zabra-
kło w obu przypadkach jednego miejsca.

Do ostatniego spotkania szansę na awans 
miały juniorki, pod warunkiem, że w Ja-
strzębiu wygrają bez straty seta. Dziew-
czyny walczyły, wygrały pierwszego seta, 
ale po przegranym drugim, był to już mecz  
o pietruszkę. Mimo wszystko nasze junior-
ki zagrały ambitnie i wywiozły z Jastrzębia 
zwycięstwo. Szkoda straconych setów, bo  
u siebie wygrały z tą drużyną 3:0.

O pierwszym etapie rozgrywek trener 
obu drużyn Siły Zbigniew Gruszczyk 
powiedział: - Jeżeli chodzi o kadetki, 
trochę szkoda, że nie gramy wyżej. Jak  
w każdej dyscyplinie potrzeba obok umie-
jętności szczęścia, a nie zawsze graliśmy 
w pełnym składzie, trapiły nas kontuzje. 
Poza tym bardzo mocna grupa, ale liczy-
łem na awans. Teraz gramy o miejsca od 
13 do 17. Juniorki miały szanse na awans 
do ostatniego spotkania, nie udało się. 
Wcześniej niepotrzebnie traciliśmy punk-

ty u siebie, a na wyjeździe z Rybnikiem, 
gdzie prowadząc 2:0 przegrywamy 2:3. 
A wystarczyło wygrać. Jest to młody ze-
spół, w przyszłym sezonie nie będzie już 
grać tylko Magdalena Hombek. Z kadetek 
do juniorek przechodzi pięć dziewczyn, 

ale mamy dobre zawodniczki w wieku 
młodziczek, tak że zostanie uzupełniony 
skład kadetek. Do rozgrywek chcemy 
zgłosić w przyszłym sezonie kadetki  
i juniorki, podobnie jak w tym roku. Po 
pierwszym etapie można zespół wycofać, 
my tego nie zrobimy, bo dziewczyny dalej 
będą się ogrywać. Miasto stwarza nam ku 
temu warunki, byśmy mogli dalej grać  
w dwóch kategoriach wiekowych. Mimo 
wszystko nie są to złe wyniki naszych 
drużyn. Trzeba też sobie powiedzieć, że 
kilka zespołów na Śląsku to bezpośrednie 
zaplecze drużyn grających w najwyż-
szej klasie rozgrywek Orlen Lidze oraz  
w zespołów ligowych. Są to zespoły z Dą-
browy Górniczej, Bielska-Białej, Katowic. 
Te drużyny juniorek będą walczyć o me-
dale w naszym województwie, a najlepsze  
w mistrzostwach Polski. My możemy 
się zaliczyć do drużyn bezpośredniego 
zaplecza najlepszych.      Wojsław Suchta

 
Kadetki „Siły” w pełnej gotowości przed meczem.                                           Fot. W. Suchta

Zwycięski mecz juniorek „Siły” z MKS Żywiec.                                                  Fot. W. Suchta

1 BKS Aluprof Bielsko-Biała       35 36:6 
2 TS STAL Śrubiarnia /SMS ŻAPN Żywiec  27 29:13 
3 Jastrzębski Klub SMS Jastrzębie Zdrój  21 25:19 
4 TRS Siła Ustroń       19 23:21 
5 UKS Jedynka Rybnik       17 24:24 
6 VC Victoria-MOSiR Cieszyn       6 12:32 
7 MKS Żywiec       1 3:36

1 MKS „Zorza” Wodzisław Śląski     34 35:4
2 TS STAL Śrubiarnia /SMS ŻAPN Żywiec  22 34:6
3 TRS Siła Ustroń       23 24:15
4 GS UKS Krzanowice       18 22:21
5 Jastrzębski Klub SMS Jastrzębie Zdrój  7 9:28
6 KRS Jastrząb TKKF Jastrzębie Zdrój   6 7:29

Juniorki

Kadetki

Jastrzębski Klub SMS  - TRS „Siła” Ustroń 
2:3 (-21, 22, -16, 21, -13)


