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USTROŃSKI JARMARK ŚWIĄTECZNY 2016

Ustroński Jarmark Świąteczny odbywać się będzie w tym roku od 10 do 29 grudnia. Na rynku staną stragany z dekoracjami świątecznymi
i lokalnymi specjałami. W nastrój świąteczny wprowadzi odwiedzających program artystyczny.
10.12 /sobota/
13.00-15.00 - muzyczne spotkanie z Elfem i Śnieżynką
15.00-15.50 - zabawa na góralską nutę
16.00-17.00 - warsztaty wykonywania ozdób z masy solnej
		
i warsztaty kolędnicze
17.00 - uroczyste rozświetlenie choinki
11.12 /niedziela/
13.00-16.00 - Fabryka Kreatywności - eksperymenty z krainy mrozu
16.00-17.00 - Biesiada Świąteczna - Tirol Band
17.12 /sobota/
15.00-17.00 - koncert świąteczny Karoliny Kidoń i jej Przyjaciół
16.00-17.30 - koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Andrzeja
		
Cierniewskiego
13.30-15.00 - warsztaty kolędnicze
15.00-18.00 - warsztaty wykonywania ozdób z masy solnej
16.00-18.00 - warsztaty z wykonywania stroików eko-świątecznych
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18.12 /niedziela/
15.00-15.30 - koncert EL „Czantoria”
15.30-16.30 - koncert Fundacji Braci Golec
16.20-17.30 - koncert ER „Równica”
Warsztaty:
13.30-15.00 - warsztaty zdobienia pierniczków
15.00-18.00 - warsztaty wykonywania ciasteczek cieszyńskich
16.00-18.00 - warsztaty wykonywania baniek szklanych z dekoracją
27.12 /wtorek/
17.00-18.00 - Świąteczna Zumba
18.00-18.50 - koncert kapeli góralskiej „Beskidzcy Zbóje”
28.12 /środa/
16.00-16.40 - koncert kapeli „Równica”
16.40-17.10 - koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Niny Nowak
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JEST DUŻO PRACY
Rozmowa z Tadeuszem Browińskim,
prezesem Fundacji św. Antoniego w Ustroniu

Fundacja od 30 lat zajmuje się wspieraniem osób potrzebujących, a teraz odpowiada jeszcze za realizację specjalnego
programu.
Podpisaliśmy z bankiem żywności w Bielsku-Białej umowę
o rozprowadzaniu żywności dla mieszkańców Ustronia. Pomoc
przeznaczona jest dla osób najuboższych w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Celem programu,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym, jest dotarcie z pomocą żywnościową do ludzi naprawdę ubogich, takich, którzy mają problem z zapewnieniem sobie
odpowiedniego wyżywienia. Przychodzą do nas matki samotnie
wychowujące dzieci, osoby starsze i rodziny z problemami.
Kto decyduje, czy mieszkaniec jest naprawdę potrzebujący?
Jest to określone w zasadach programu. My, jako Fundacja, nie
decydujemy i dlatego nie możemy pomóc osobie, o której wiemy,
że przydałaby się jej żywność, ale ona sama nie zgłosi się do
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Oczywiście w dalszym
ciągu prowadzimy własną statutową działalność i pomagamy
w ramach swoich środków. Jeśli jednak ktoś chce skorzystać
z opisywanej wyżej pomocy, musi mieć skierowanie. Dostanie
je, jeśli jest w trudnej sytuacji życiowej, a dochód nie przekracza
150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy
o pomocy społecznej, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej
i 771 zł dla osoby w rodzinie.
Co dokładnie należy zrobić, żeby otrzymać żywność?
Zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu
i wypełnić oświadczenie. Jeśli ktoś nie umie tego zrobić samodzielnie, pomagają pracownicy socjalni. Potem trzeba się zgłosić na ul.
Spółdzielczą w drugi i czwarty czwartek miesiąca, żeby odebrać
żywność. Ta współpraca z MOPS-em jest dobrym pomysłem, bo
pracownicy ośrodka są zorientowani, do kogo powinna trafić pomoc.
Jeśli nawet ktoś nie wie, że może z niej skorzystać, to pracownicy socjalni przekażą odpowiednie informacje i pomogą w formalnościach.
Na nas spoczywa ciężar organizacji, przechowywania, przewożenia
i wydawania żywności.
Jaka żywność jest wydawana?

W Fundacji udzielane są również porady prawne. Fot. M. Niemiec

Ogłoszono wyniki konkursu
„Najpiękniejsza wieś województwa śląskiego 2016”. Wyróżnienie otrzymało Chybie.
W kategorii „Najpiękniejsza
zagroda” zwyciężyli Małgorzata i Leonard Musiołowie
z Puńcowa.

* * *

Od nowego roku mieszkańcy
gminy Strumień zapłacą więcej
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Podwyżkę zafundowali radni, a powodem
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był wzrost kosztów ponoszonych przez gminę. Opłata za
śmieci segregowane wyniesie
9 zł (jest 8 zł), natomiast za niesegregowane 18 zł (jest 16 zł).
			
* * *
70-lecie świętuje Koło Łowieckie „Brzezie” w Hażlachu. Liczy około 40 członków
i opiekuje się obwodem
o powierzchni 3800 ha. Jubilat
został uhonorowany Złotym
Medalem z Laurem „Za zasługi dla łowiectwa bielskiego”,
a prezes Karol Folwarczny
Złotą Honorową Odznaką „Za
zasługi dla województwa śląskiego” oraz najwyższym odznaczeniem łowieckim, jakim
jest „Złom”.

Warto powiedzieć, że jeśli skierowanie dostaje rodzina, to produkty
przysługują na każdego członka osobno. Każda osoba w rodzinie
może otrzymać artykuły spożywcze: makaron, ryż, herbatniki,
mleko, ser, groszek z marchewką, fasolę, dżemy, przetwory mięsne,
konserwy rybne, szynkę drobiową, cukier, olej. Asortyment jest za
każdym razem inny, my sami nie wiemy, co danego dnia przywiozą,
ale zawsze są to minimum trzy rodzaje produktów.
Ile w tej chwili osób korzysta z tej formy pomocy?
Według informacji kierownika MOPS Zdzisława Dziendziela,
wydanych zostało 145 wniosków dla 346 osób. Na początku było
to około 100 osób, ale liczba ta stale wzrasta. Obserwując najuboższych w naszym mieście, mogę powiedzieć, że na przestrzeni lat
wciąż ich przybywa.
Świadomość, że ubóstwa nie da się zlikwidować, a wręcz przeciwnie, jego skala rośnie, chyba nie dodaje sił?
Przyznaję, jest trudno i sam bym nie dał rady. Dlatego tak ważne
są modlitwy i wsparcie duchowe wielu ludzi, ale jest też konieczna
codzienna, ciężka praca i pomoc materialna. Dzięki wspaniałym
ludziom z Zarządu Fundacji, sympatykom, sponsorom, ale i drobnym
darczyńcom, możemy choć trochę ułatwić ciężkie życie rodzin.
Niektórzy mają problemy, jak to się mówi, na własne życzenie.
Nie nam to oceniać. Losy ludzkie bywają bardzo skomplikowane
i czasem, mając dobry start, można się pogubić. Może się zdarzyć
choroba, brak pracy, śmierć osoby bliskiej. Oczywiście, czasem
denerwuję się na tych moich podopiecznych, bo nie pomagają tłumaczenia, prośby i groźby. Ale trudno nie pomóc rodzinie. Mamy pewne
zasady i jak ktoś wybiera picie i leżenie na kanapie, to pomocy nie
dostanie. Natomiast dzieci nigdy nie zostawiamy w potrzebie. To dla
nich co roku organizujemy kolonie letnie, na które wyjeżdża pełny
autobus. Taki odpoczynek i oderwanie się od trudnej codzienności
jest dla nich bardzo ważne.
Podopieczni Fundacji pracują na jej rzecz i wykonują też prace
dla miasta.
Tak, jeśli coś trzeba zrobić, naprawić, albo chociażby posprzątać
w siedzibie Fundacji, to prosimy naszych podopiecznych. Staramy
się też robić coś dla miasta, ponieważ samorząd też nas wspiera.
Tak więc zwyczajowo już sprzątamy okolice ul. Kościelnej, ul.
Dworcowej, Spółdzielczej, co zauważają mieszkańcy miasta.
Dlaczego w grudniu żywność będzie wydawana w innych terminach?
Nie będzie to drugi i czwarty czwartek miesiąca, a 16 i 29 grudnia.
Jest to związane ze świętami Bożego Narodzenia, przed którymi
już od lat przekazujemy naszym podopiecznym paczki. Wydajemy
ich około stu. Dodatkowo, każdego roku organizujemy wigilijkę
dla osób potrzebujących i samotnych z udziałem księży i władz
samorządowych. Oprócz tego codzienna działalność – wydawanie
śniadań i obiadów w naszej stołówce, w której kucharz dokonuje
cudów, gotując pożywne i smaczne dania z prostych składników.
Do tego wypożyczalnia sprzętu medycznego, przyjmowanie i rozdawanie różnych artykułów, sprzętu AGD, mebli. W naszej siedzibie
przyjmuje też radca prawny, który udziela bezpłatnych porad. Można
z nich skorzystać w drugą i czwartą środę miesiąca od godz. 16.30
do 18. Jak widać, jest bardzo dużo do zrobienia.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Monika Niemiec
2 mln zł ma kosztować modernizacja przepompowni
w Strumieniu. Chodzi przede
wszystkim o wymianę pomp
na automatyczne. Roboty zakończą się w pierwszej połowie
przyszłego roku. Następnie ma
być zmodernizowana pompownia w Zabłociu.

* * *

W Zebrzydowicach zorganizowano IX Wieczór Regionalny.
Z tej okazji wystawione zostało
widowisko pt. „Życie na wsi
w czterech odsłonach”. Wystąpili uczniowie miejscowych szkół.

* * *

Karpie są głównie hodowane w kilkudziesięciu stawach
na terenie powiatu. Szczegól-

nie „rybny” teren to Pogórze,
Dębowiec, Kończyce Wielkie
i Małe oraz Pruchna, Ochaby
i Gołysz. W tej ostatniej wsi ma
siedzibę placówka PAN, znana
z prowadzenia hodowli doświadczalnej wielu gatunków
ryb.

* * *

W Goleszowie rozegrano 25
turniej szachowy pod egidą
Mokate, a zarazem ostatni
w ramach tegorocznego szachowego Grand Prix gminy
Goleszów. Startowało blisko
90 miłośników królewskiej
gry. Puchar prezesa Mokate dra
Adama Mokrysza zdobył Bartłomiej Heberla z klubu ŻTMS
Baszta Żnin.
(nik)
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WAŻNE TELEFONY
KONCERT ŚWIĄTECZNY
Nadchodzi czas Godów i Nowego Roku. Oddział Muzeum
Ustrońskiego „Zbiory Marii Skalickiej” zaprasza do wspólnego świętowania. Dla uczestników i laureatów Konkursu Poetyckiego Ustrońska Wiosna Poetycka 2016 oraz dla
mieszkańców i gości Ustronia zagra TRIO KAMERALNE
z udziałem członków Orkiestry Salonowej UŚ w Cieszynie.
Koncert połączony będzie z wernisażem wystawy prac studentów/absolwentów Wydziału Artystycznego UŚ w Cieszynie pn.
MIĘDZY PRACOWNIAMI. Zapraszamy serdecznie w sobotę,
10 grudnia o godz. 15.30. Wstęp wolny!

* * *

PROMOCJA 19 TOMU „PAMIĘTNIKA USTROŃSKIEGO”
Towarzystwo Miłośników Ustronia oraz Muzeum Ustrońskie
im. Jana Jarockiego zapraszają na promocję 19 tomu „Pamiętnika
Ustrońskiego”, która odbędzie się w sobotę, 17 grudnia 2016 r.
o godz. 15.00 w Muzeum Ustrońskim przy ul. Hutniczej 3.
Prezentacji wydawnictwa dokona dr Michał Kawulok, historyk sztuki z Muzeum Beskidzkiego im. Andrzeja Podżorskiego
w Wiśle. Z akcentem muzycznym wystąpi duet Magda Zborek
i Szymon Staniszewski z towarzyszeniem pianisty Tymoteusza
Tomali.

* * *

WIGILIJKA MIŁOŚNIKÓW
Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń zaprasza na spotkanie wigilijkowe członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych
gości w dniu 12 grudnia (poniedziałek) o godz. 10.

* * *
W MUZEUM JUŻ ŚWIĄTECZNIE
Muzeum Ustrońskie serdecznie zaprasza wszystkich na nową
ekspozycję wprowadzającą w świąteczno – zimowy nastrój. Zarówno uczniowie szkół i przedszkoli, jak i dorośli goście znajdą
tu coś dla siebie. Na wystawie nie zabraknie dawnych widoków
Ustronia w zimowej scenerii, zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych oraz pachnącej choinki przybranej zabytkowymi
bombkami. Jak co roku proponujemy kiermasz wyrobów świątecznych ustrońskich twórczyń rękodzieła. Tegoroczną nowością
są oryginalne ceramiczne anioły autorstwa Jadwigi Jaeschke.
(A.M.)

* * *

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Halina Czarnecka		 lat 74		 os. Manhatan
Ryszard Jaworowski		 lat 87		 os. Manhatan
49/2016/1/N

Serdeczne podziękowania
za okazane wyrazy współczucia,
złożone wieńce, kwiaty w ostatnim pożegnaniu

śp. Jana

Kolarczyka

ks. Oskarowi Wildowi, rodzinie, sąsiadom, kolegom,
znajomym, przybyłym delegacjom
składają
żona z rodziną
49/2016/1/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
		
33 857-26-00
Kominiarz
33 854-37-59
		
602-777-897

STRAŻ MIEJSKA
28 XI 2016 r.
Mandatem w wysokości 100 zł
ukarano kierowcę, który bloko-

wał chodnik przy ul. Szpitalnej.
28 XI 2016 r.
Kontrola osób handlujących na
targowisku miejskim pod kątem
przestrzegania regulaminu.
29 XI 2016 r.
Strażnicy miejscy prowadzą
stałe kontrole w rejonach placówek szkolnych w zakresie
przestrzegania przepisów ruchu
drogowego.
1 XII 2016 r.
Wspólnie z pracownikiem
MOPS dokonany został objazd
wszystkich miejsc, w których
potencjalnie mogą znajdować
się osoby bezdomne.
2 XII 2016 r.
Interwencja na kolei pod Czantorią w sprawie dwóch bezpańskich psów, które błąkały się
w tamtym rejonie. Zwierzęta
zostały przewiezione do cieszyńskiego schroniska.
3 XII 2016 r.
Interwencja w sprawie padniętej sarny przy ul. Wiślańskiej. Zwierzę zostało przewiezione do utylizacji.
(aj)

VI REGIONALNY KONKURS
WYROBÓW KULINARNYCH

VI Regionalny Konkurs Wyrobów Kulinarnych na Święta Bożego Narodzenia zagości ponownie w „Prażakówce”
w piątek, 16 grudnia. Panie z kół gospodyń i osoby indywidualne będą przygotowywać stoły i ustawiać na nich potrawy
od godz. 10.00. O godz. 11.00 wśród pachnących i pysznych
smaczności zaczną swą pracę jurorzy. Mają tylko godzinę na
spróbowanie i kilkanaście minut na ocenę. Między godz. 12.00
a 12.30 będzie można spróbować pachnących pyszności - właśnie
wtedy mogą wejść wszyscy smakosze.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi o godz. 13.00

GWAROWY FINAŁ

Sekcja Ludoznawcza Zarządu Głównego Polskiego Związku
Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej, Cieszyński
Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”, Górnośląski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Katowicach zapraszają na finał
13. Konkursu Gwar 2016 „Po cieszyńsku, po obu stronach Olzy”.
Finał odbędzie się 13 grudnia o godz. 16 w sali widowiskowej
COK „Dom Narodowy”, Rynek 12 Cieszyn.

KONKURSY
I PRZETARGI

W dniu 30.11.2016 r. zostały opublikowane następujące konkursy ofert:
1) Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie
miasta Ustroń w 2017 r. – termin składania ofert – do dnia 8.12.2016 do
godziny 10.00.
2) Ochrona bezdomnych zwierząt oraz unieszkodliwienie zwłok bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2017 r. – termin składania ofert
– do dnia 8.12.2016 do godziny 10.00.
Więcej na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl
49/2016/2/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

8 grudnia 2016 r.			

Gazeta Ustrońska 3

ABY RODZIŁO SIĘ
WIĘCEJ DZIECI

Od kwietnia polskie rodziny mogą ubiegać się o świadczenie wychowawcze
w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej realizuje to wsparcie finansowe, pieniądze są przekazywane do urzędów
wojewódzkich, które z kolei przekazują je gminom.

W ramach programu 500+ wypłacane są
świadczenia wychowawcze, których celem
jest zapewnienie środków przynajmniej
częściowo pokrywających koszty związane z zaspokojeniem potrzeb życiowych
oraz wychowaniem każdego dziecka, które
nie ukończyło 18. roku życia. Wypłaty
przysługują na: każde drugie i kolejne
dziecko bez względu na dochody rodziny;
pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę
nie przekracza 800 zł; pierwsze dziecko,
jeśli dochód na osobę nie przekracza 1200
zł, a którekolwiek z dzieci w rodzinie jest
niepełnosprawne.
Program w swoim założeniu, poza
poprawą sytuacji polskich rodzin, ma
również za zadanie przyczynić się do
zwiększenia dzietności. Na stronie ministerstwa można odszukać dane mówiące,
że aktualnie współczynnik dzietności
w Polsce wynosi 1,3 urodzeń na kobietę,
a dla porównania w 1983 roku wynosił
2,42.
W Ustroniu jednostką, która zajmuje się
wypłacaniem świadczenia, jest Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej. Dotychczas
wpłynęło 1137 wniosków, które obejmują
około 1.400 dzieci. 23 z tych wniosków zostały przekazane w ramach koordynacji do
marszałka województwa śląskiego celem
sprawdzenia, czy członek rodziny pracujący za granicą pobiera tam świadczenia
wychowawcze. Jak dotąd, w przypadku
dwóch wniosków zostały podjęte decy-

zje administracyjne przez ROPS. Gmina
Ustroń do tej pory otrzymała dotację
na wypłatę świadczeń wychowawczych
z programu 500+ w wysokości 6.094.614
zł, z czego wypłacono już 5.567.404 zł.
– Czynione są starania, aby zabezpieczyć środki na wypłatę świadczeń
w grudniu – mówi Zdzisław Dziendziel,
kierownik MOPS w Ustroniu. Przyznaje,
że były ostatnio problemy z wypłacalnością tego świadczenia. – Śląski Urząd
Wojewódzki przekazał nam pieniądze
z dwudniowym opóźnieniem. Trzeba tu
jednocześnie podkreślić, że prawo nie
zostało złamane, ponieważ w ustawie jest
zapis mówiący o tym, aby wypłata tego
świadczenia dokonywana była do końca
każdego miesiąca. Prawdą jest jednak, że
dotychczas wypłaty były realizowane 25
i 26 dnia danego miesiąca i ludzie przyzwyczaili się już do tego terminu. Ostatnio, przy tym dwudniowym opóźnieniu,
ludzie przychodzili lub dzwonili pytając,
czemu na koncie nie ma jeszcze pieniędzy.
W sytuacji, kiedy MOPS nie ma pieniędzy na koncie, transakcja nie może być
zrealizowana. Ze strony MOPS i Urzędu
Miasta nie było żadnego zaniedbania
w tej sprawie. Mam nadzieję, że sytuacja
z listopada się nie powtórzy.
Ustawa o finansach publicznych przewiduje możliwość wnioskowania o zapotrzebowanie na dotacje w zakresie zadań
zleconych (a program 500+ zalicza się do

tych zadań). Minister Elżbieta Rafalska
zapewniała podczas różnych wywiadów,
że pieniędzy na wypłatę z programu „Rodzina 500 plus” nie brakuje. Wystarczy,
że gmina złoży zapotrzebowanie do wojewody i je otrzyma. Środki są zagwarantowane. To zobowiązanie prawnie
zdeterminowane. Nie może być sytuacji,
że ktoś nie otrzyma należnego mu świadczenia na czas.
– My składaliśmy wnioski o te dotacje
w październiku i listopadzie. Robiono
zresztą taką sondę, jaką kwotę potrzebuje dana gmina na program „Rodzina
500 plus”. Prognozowaliśmy ją sobie na
podstawie danych zakładając przy tym,
że co miesiąc będą do nas napływały
nowe wnioski. Urząd Wojewódzki przesłał nam dodatkową pulę pieniędzy, ale
nie taką, jaką oczekiwaliśmy. W drugiej
połowie listopada wystąpiliśmy ponownie
o zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych w grudniu 2016 r.
Teraz czekamy, jaką kwotę nam przyznają.
Co miesiąc wypłacamy około 700.000
zł – mówi główna księgowa ustrońskiego
MOPS.
W mediach rozmawiano na temat sytuacji, w których mogłoby dojść do wykorzystywania pieniędzy z 500+ niezgodnego
z ich przeznaczeniem. Co więcej, pojawiły
się zarzuty, jakoby rodzice, zwłaszcza
kobiety, będą zwalniać się z pracy.
Elżbieta Rafalska zapewniła, że nie
potwierdziły się zarzuty o marnotrawienie
pieniędzy ani o spowodowanie dezaktywizacji zawodowej kobiet. Według danych
ministerstwa, w Polsce jest bardzo dobra
sytuacja na rynku pracy, można już mówić
o rynku pracownika. A jeżeli pracodawcy
skarżą się na brak osób do pracy, to może
trzeba zastanowić się nad zwiększeniem
zarobków.
W budżecie na 2017 r., nad którym właśnie trwają prace, będą przeznaczone na ten
cel ponad 23 mld zł. Zdaniem minister Rafalskiej, inwestycje ze środków unijnych
powinny przynieść efekty finansowe, które
zaczną pracować na rozwój gospodarczy.
Agnieszka Jarczyk

Świąteczny
numer GU
ukaże się
22 grudnia.
Reklamy i życzenia
świąteczne przyjmujemy
do 12 grudnia.
Zapraszamy do Redakcji.
30 listopada 1943 r. Niemcy otoczyli bunkier na Małej Czantorii, w którym ukrywali się partyzanci z oddziału AK „Czantoria”. Po nierównej walce zginęło pięciu partyzantów, szósty
zmarł następnego dnia w szpitalu. Przy dolnej stacji Kolei Linowej „Czantoria” znajduje się
tablica poświęcona pamięci poległych partyzantów, przed którą co roku 30 listopada odbywa się uroczystość patriotyczna. W tym roku uczestniczyli w niej: wiceburmistrz Jolanta
Krajewska-Gojny, przedstawiciele Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na
Zachodzie Franciszek Korcz i Władysław Heczko, uczniowie ustrońskich szkół z nauczycielami. Pod tablicą złożono wiązanki kwiatów. 				
Fot. W. Suchta
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Zdaniem
Burmistrza

O awariach i nagłych zdarzeniach mówi
burmistrz Ireneusz Szarzec.

***

SPALONY PUSTOSTAN

30 listopada wieczorem płonął dom przy
ul. Stawowej. Był to budynek mieszkalny,
ale pustostan. Zawodowi strażacy zostali
powiadomieni o godz. 18.25 i natychmiast
ruszono do akcji. Na miejscu pracowało
8 jednostek strażaków – dwie Jednostki
Ratowniczo-Gaśnicze Państwowej Straży
Pożarnej w Ustroniu, dwie jednostki OSP
Ustroń Centrum, dwie jednostki OSP Polana, po jednej jednostce OSP z Nierodzimia
i Lipowca. Na początku zakład energetyczny odciął prąd, a następnie na palący się
dom skierowano trzy prądy wody, którą

pobierano z pobliskiego hydrantu. Więźbę
dachową i inne spalone elementy usunięto
i przelewano wodą. Budynek przeszukano
w trakcie akcji i po ugaszeniu pożaru, nie
znaleziono osób poszkodowanych. Po
zakończeniu akcji ok. godz. 22.20 na miejscu pozostały jeszcze dwie jednostki, by
pilnować pogorzeliska. Rzecznik prasowy
Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Cieszynie st. sekc. Michał
Swoboda poinformował, że nie ustalono
przyczyny pożaru, a sprawę bada policja.
(mn)
Fot. W. Herda

Kolizja na skrzyżowaniu ul. Katowickiej z Akacjową. Zderzył się opel vectra z renault clio.
Nie było rannych.
Fot. W. Herda
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Zdarza się, że słyszymy syreny pojazdów
specjalnych, jadących na akcje ratownicze,
czy też związane z usuwaniem zagrożeń
i niebezpieczeństw. W mieście często
dochodzi do różnych awarii, wypadków,
najczęściej są to zdarzenia drogowe.
W Ustroniu Polanie stacjonuje Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej
Straży Pożarnej pełniąca nie tylko służbę przeciwpożarową, ale także szeroko
pojęte ratownictwo drogowe, ekologiczne, poszukiwanie ludzi czy usuwanie
lokalnych zagrożeń. W ostatnim czasie
dotyczy to głównie skutków wichur czy
intensywnych opadów. Straż zawodowa
jest wspomagana w znaczącym zakresie
przez cztery jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Ustroniu Polanie, Centrum,
Nierodzimiu i Lipowcu. Jednostki OSP
wyposażone są w sprzęt umożliwiający
prowadzenie różnych akcji ratunkowych.
Poszczególne jednostki OSP specjalizują
się w ratownictwie np. ekologicznym,
wodnym, druhowie są wyszkoleni i posiadają odpowiednie umiejętności.
Obowiązek usuwania wszelkich awarii
spoczywa przede wszystkim na właścicielach sieci i urządzeń, począwszy
od urządzeń w określonych budynkach,
poprzez sieci przesyłowe energetyczne,
gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne,
teletechniczne, lecz także drogi zarządzane
przez samorządy i prywatnych właścicieli.
Do usuwania zagrożeń możemy też zaliczyć prowadzoną akcję zimową i tu ten
obowiązek spoczywa przede wszystkim
na służbach miejskich. Przy większych
akcjach, np. powalonych drzewach pierwsi
wkraczają strażacy. W sprawach nie wymagających natychmiastowej interwencji
dobrze jest skorzystać z telefonów do
odpowiednich służb miejskich. W nagłych
sytuacjach można się kontaktować z pełniącymi dyżury służbami ratowniczymi
lub policją i strażą miejską.
Coraz częściej dochodzi do zdarzeń na
posesjach prywatnych, gdy to nieobecność
właściciela utrudnia interwencję. Z drugiej strony w interesie właścicieli jest jak
najszybsze informowanie o zdarzeniach,
by można było niezwłocznie podjąć odpowiednie działania.
Obecnie montowane są bardzo skomplikowane systemy grzewcze czy energetyczne i nawet drobne awarie mogą
powodować duże szkody. Dlatego służby
starają się możliwie szybko reagować na
zagrożenia, jednak zawsze jest to związane
z pewnym niebezpieczeństwem i uciążliwością. Dlatego apelujemy, by zwłaszcza
w okresie zimowym zachować szczególną ostrożność w użytkowaniu urządzeń
grzewczych, co pozwoli minimalizować
wszelkie zagrożenia.
Notował: (ws)
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LISTY DO REDAKCJI
Ustroń nie dla mieszkańców
- Oczami osiedla Lipowiec

15 listopada ukazał się projekt budżetu miasta na rok 2017. Jest
to, co prawda, tylko projekt, ale pokazuje on podejście ratusza
do mieszkańców. A dokładnie Pana Burmistrza wraz z członkami
jego stowarzyszenia do poszczególnych osiedli w mieście. Planowany budżet miasta jest naprawdę imponujący: ponad 90 mln.
Z tego ponad 22 mln na inwestycje w mieście. Kwestią otwartą
pozostaje to, na co mają zostać wydane te pieniądze. Chciałbym
zapytać publicznie, dlaczego jest tak ogromna różnica pomiędzy
poszczególnymi osiedlami w mieście? Dla przykładu, na osiedlu
Ustroń Dolny inwestycje sięgają ponad 8 mln zł, a na osiedlu
Lipowiec nie osiągają nawet 1 mln zł. Złośliwi policzą szybko że
są planowane dwie „grube” inwestycje w Lipowcu. Jedna dotyczy
szkoły i jej termomodernizacji - 630 tys. a druga chodnika na
ul. Lipowskiej - 530 tys. zł. Warto jednak zauważyć, że fragment
chodnika na ul. Lipowskiej nie dotyczy osiedla Lipowiec, tylko
osiedla Nierodzim. Jedynie ok 100 metrów z 500 projektowanych
leży na osiedlu Lipowiec. Z budżetu wypadły dziwnym trafem
dwie inwestycje zapowiadane i realizowane od blisko dwóch
lat: kanalizacja na ul. Bernadka oraz „Orlik Lekkoatletyczny”.
W tym miejscu chciałbym zapytać, komu w mieście przeszkadza budowa orlika i kto jest przeciwny powstaniu tego obiektu mającego
służyć wszystkim mieszkańcom miasta? Bez wahania, publicznym
przeciwnikiem budowy tego obiektu jest były przewodniczący rady
miasta pan Stanisław Malina, który wielokrotnie na komisjach
i spotkaniach z mieszkańcami podkreślał, że jest to nie ekonomiczne i niepotrzebna inwestycja w mieście, zwłaszcza w Lipowcu.
Niestety wygląda na to że i Pan Burmistrz dołączył do tego grona
pomijając tę inwestycję w budżecie. Co ciekawe, miasto na „Orlika” na PAPIERZE wydało już 250 tys. zł w roku 2015 i w tym
roku kolejne 500 tys. Rzeczywista kwota wydanych środków to ok.
30 tys. na projekt, którego nikt nie widział na osiedlu. Mityczna
jest też kwota, na którą wycenił tę inwestycję ratusz: ponad 3
mln zł. Podobne inwestycje są realizowane w innych miastach
za mniej niż połowę tej kwoty. Zamiast rozpocząć realizację w
tym roku rozpisując inwestycję na kilka lat – przypomnę, że już
jest prowadzona od 2 lat – miasto najpierw przedłużało termin
rozpoczęcia inwestycji, po czym lakonicznie stwierdzono, że to
duży koszt i nie zaczęto budowy. Zachęcam wszystkich czytelników
do przyjazdu do Szkoły Podstawowej nr 5 i zobaczenia, w jakich
warunkach dzieci, mieszkańcy mogą spędzać czas grając w koszykówkę, piłkę nożną, o bieganiu nie wspomnę, bo nie ma po czym, a
następnie porównania ze swoimi warunkami na osiedlu. Redakcję
zachęcam do zrobienia zdjęcia boiska szkolnego i porównania go
z boiskiem przy Sp-3 czy Sp-2. Dodam, że na osiedlu nie ma ani
jednego publicznego placu zabaw. Zdaje się, że wybieg dla psów
w centum miasta daje lepsze możliwości biegania właścicielowi
wraz z pupilem po tym terenie niż boisko szkolne mieszkańcom
osiedla Lipowiec.
Drugim „szokiem” wynikającym z projektu budżetu jest brak
chodnika, o który mieszkańcy osiedla Lipowiec proszą od 20 lat.
Na osiedlu Lipowiec jest około 1200 metrów chodnika, w tym
około 90 metrów miejskiego. Zaznaczam, że sama ulica Lipowska
na osiedlu Lipowiec ma około 3,5 km, a na samym osiedlu jest
18 ulic. Mieszkańcy proszą o chodnik na długości około 1 km na
najbardziej niebezpiecznym fragmencie drogi, czyli od szkoły
w stronę Brennej gdzie nie ma pobocza a droga jest tak wąska, że
z trudnością mijają się dwa samochody. Pan Burmistrz początkiem
roku chodził po mediach i mówił, że problem jest pilny i rzeczywiście odcinek jest niebezpieczny, a na spotkaniu osiedlowym
zapowiadał, że zajmie się tym tematem, jednak przy planowaniu
zapomniał o chodniku na tym fragmencie drogi. Nawet o projekcie
tego chodnika. Jego realizację scedował na powiat umawiając się
na „gębę” z powiatem, że to zrobi. Nie trzeba być też geniuszem,
żeby stwierdzić, że najtaniej budować ten chodnik po działkach
gminnych albo wykupując działki od mieszkańców, a nie zmuszać
powiat do budowy chodnika z murem oporowym nad potokiem,
gdzie koszt będzie gigantyczny.
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Jednocześnie Pan Burmistrz lekką ręką proponuje wydanie
kolejnych ponad 200 tys. zł na toaletę w centrum oraz kilka
milionów na kolejne parkingi czy chodniki w centrum Ustronia.
Nie sposób pokusić się o twierdzenie, że Ustroń nie jest miastem
dla mieszkańców tylko dla turystów, a toaleta jest ważniejsza od
bezpieczeństwa naszych dzieci.
Złośliwi mieszkańcy Ustronia śmieją się, że alejki w parkach
w Ustroniu mają więcej metrów chodnika niż w całym Lipowcu,
nie mówiąc już o jakości tych alejek, która, porównując do samochodu jest jak zestawienie Mercedesa (alejki) z dwudziestoletnim
sypiącym się Maluchem (osiedle Lipowiec). Dla zobrazowania
proszę redakcję przy okazji któregoś z wydań o zamieszczenie
takiego zestawienia: jedno zdjęcie - wspomniany chodnika
miejski - fragment ul. Szkolnej, oraz jeden z parków miejskich
w centrum, np. Parku Lazarów.
Odnoszę jednak wrażenie, że dla niektórych ważniejszy od
bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców poszczególnych
osiedli jest komfort turysty, który niejednokrotnie załatwi swą
potrzebę w krzakach, bo szkoda mu będzie 2 zł na publiczną
toaletę, na którą miasto wyda lub wydało ponad 600 tys. zł.
A jedyną inwestycją turysty będzie kupno lodów dziecku oraz
zjedzenie kiełbaski z grilla, którą prawdopodobnie przywiózł ze
sobą i grillował nad pięknie wyremontowanym nabrzeżu Wisły za
kolejne kilka mln złotych, a śmieć w najlepszym wypadku wrzuci
do kosza, za wywóz którego wszyscy mieszkańcy zapłacą. Zdaje
się że wkrótce nawet więcej… cdn…
Imię i nazwisko do wiadomości redakcji

POWIEW
SKANDYNAWSKIEJ
BRYZY…

Scena Polska zaprasza na spektakl „Pani z morza” Henrika Ibsena. Jest to jedna z mniej znanych, późnych sztuk Ibsena i jedna
z najrzadziej wystawianych w Polsce. Zbiorowym bohaterem
„Pani z morza” jest patriarchalna rodzina, a szerzej – społeczność niewielkiego, ale targanego namiętnościami miasteczka
w północnej Norwegii. Dla Ibsena wolność wyboru wiąże się
z poczuciem odpowiedzialności za popełniony czyn, wolność
oznacza konieczność świadomego kierowania swoim życiem
i kształtowania swojej osobowości. Ibsen często czynił kobiety
bohaterkami swych utworów, kreując tak niezwykłe postacie jak
Hedda Gabler czy Nora. Jednocześnie kreślił głębokie portrety
psychologiczne swoich postaci. Głównym obiektem zainteresowania Ibsena był zawsze człowiek i jego bolączki, próby szukania
własnego „ja” i miejsca we współczesnym świecie. Dlatego sztuki
norweskiego dramaturga nigdy nie straciły na aktualności i wciąż
są wystawiane na deskach teatrów na całym świecie.Wyjazd na
spektakl dla wtorkowej grupy abonamentowej 13 grudnia 2016
o godz. 17.30, a dla grupy niedzielnej 18 grudnia 2016 o godz.
16.00. Oba wyjazdy punktualnie spod Lidla w Ustroniu.

CZYTELNIA W REMONCIE

Do 16 grudnia oddział dla dzieci oraz czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej będą nieczynne z powodu remontu.
49/2016/4/R

GABINET KOSMETYCZNY
Iwona Korcz tel. 667-844-667

• Polecamy zabiegi pielęgnacyjne stóp
z dojazdem do osób starszych - 65 zł
• Duży wybór zabiegów pielęgnacyjnych
twarzy i dłoni oraz profesjonalne doradztwo
Zapraszamy do zakupu bonów prezentowych
z okazji świąt Bożego Narodzenia

Ustroń, ul. Ogrodowa 6
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22 listopada w Auli Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej odbyło się
uroczyste wręczenie dyplomów Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Dokument
ten potwierdza przyznanie finansowej
nagrody w wys. 2.580 zł (płatne w dwóch
ratach), która przyznawana jest uczniom
szkół ponadgimnazjalnych (kończących
się maturą), którzy otrzymali promocję
z wyróżnieniem, zdobyli najwyższą w
szkole średnią ocen (co najmniej 4,75)
lub wykazują szczególne uzdolnienia w
co najmniej jednej dziedzinie wiedzy,
uzyskując w niej najwyższe wyniki.
Zapytaliśmy Mateusza, absolwenta
Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum
nr 2, jaka była jego droga do stypendium.
Od drugiej klasy technikum uczyłem
się regularnie i w trzeciej przyznano mi
stypendium. Pierwsza klasa to był okres
przystosowania się do nowych warunków,
oswojenia ze szkołą, nowymi nauczycielami. Oczywiście uczyłem się, bo musiałem,
ale dopiero trochę później zacząłem czerpać z tego przyjemność. W drugiej klasie
otrzymałem stypendium szkolne i to też
zmotywowało mnie do tego, żeby osiągnąć
więcej. Chciałem, by rodzice byli ze mnie

dumni i cieszyli się z moich osiągnięć.
Myślę, że gdybyś to robił tylko dla rodziców czy realizując założony plan, to
by się nie udało. Musisz czerpać przyjemność z nauki.
Kiedy zacząłem podchodzić do nauki
z większym zaangażowaniem, stała się
jakby moim hobby. Lubię spędzać czas
nad książkami, szczególnie dotyczącymi
przedmiotów ścisłych. Pewne lektury
z matematyki czy fizyki naprawdę mnie
wciągnęły, a kiedy te nowe wiadomości
mogłem wykorzystać w szkole, wiedza
zaczęła się układać w jedną całość. Zacząłem sobie stawiać kolejne cele i jednym
z nich było to stypendium.
Mówisz o lekturach i to jeszcze z matematyki czy fizyki. Dla większości
uczniów brzmi to strasznie.
Myślę, że wielu moim rówieśnikom spodobałyby się te książki, tylko musieliby
po nie sięgnąć. Na rynku dostępne są
wartościowe pozycje popularnonaukowe,
np. na temat teorii matematycznych, logiki, rachunku prawdopodobieństwa albo
wyjaśniające ciekawe zjawiska fizyczne,
astronomiczne, z którymi stykamy się na
co dzień. Wiedza z książek mnie rozwija,
ale to w szkole poznaję jej fundamenty

i dzięki temu wiem, w jakim kierunku
się udać, co może być dla mnie ciekawe
i kształcące.
Właśnie, szkoła... Rzadko można usłyszeć, że szkoła rozwija, daje fundamenty, motywuje.
Myślę, że wszystkie szkoły są do siebie
podobne – realizują program i wychodzą
do uczniów z jakimiś pozalekcyjnymi
ofertami. Wszystko zależy od ucznia,
czy skorzysta, czy nie. Jeśli chce się coś
osiągnąć, to najważniejsza jest własna praca. Uważam, że nasza szkoła jest bardzo
w porządku. Nie jest za duża, dzięki czemu
mamy dobry kontakt z nauczycielami, oni
nas znają, nikt nie czuje się anonimowy.
W dużej szkole młodzież postrzega się
klasami, a słabszych się eliminuje. U nas
uczniów traktuje się indywidualnie, od
razu można wychwycić jakieś problemy
i pomóc, ale też zauważyć zdolniejszych
uczniów i wspierać ich w rozwoju.
W naszej szkole spotkałem naprawdę ciekawych, kreatywnych nauczycieli, którzy
natchnęli mnie do poszukiwań.
To ciekawe, młody człowiek mówi, że
nauczyciele go natchnęli...
Wiadomo, że nauczyciele są różni, ale niektórzy potrafią mówić o swoich dziedzinach z wielką pasją i zarażać nią uczniów.
Znajdują czas, by porozmawiać nie tylko
o tym, co było na lekcji, ale rozwinąć temat
lub mówić o sprawach nie związanych
bezpośrednio z przedmiotem.
Żeby mieć średnią powyżej 4,75 musiałeś mieć też dobre oceny z przedmiotów
tzw. humanistycznych i z języków. To też
cię interesuje?
Bardzo lubię historię, a zainteresowałem
się nią dzięki mojemu ojcu, który zawsze opowiadał o jakichś wydarzeniach
z przeszłości i czytał wiele historycznych
książek. W języku polskim, prawdę mówiąc, nie ma nic trudnego. Wiele lektur
czytam z dużą przyjemnością, naprawdę
ciekawi mnie, co mieli do powiedzenia
narodowi wieszcze, laureaci nagrody
Nobla. Nie podchodzę do czytania lektur jak do przykrego obowiązku, dobra
literatura to rozrywka. Wiadomo, że nie
każda lektura wciąga. Zdarza się, że nie
zdążę z przeczytaniem, bo mam jakąś
inną dobrą książkę. Wtedy czasem doczytuję streszczenia. Kiedy się połknie
bakcyla nauki, to właściwie każdy przedmiot jest ciekawy, bo każdy uczy czegoś
o świecie i o ludziach.
Najbliższe plany Mateusza to jak najlepsze noty za maturę i egzamin zawodowy na
technika informatyka. Później ma zamiar
studiować informatykę. Stypendium przeznaczy na prawo jazdy i sprzęt komputerowy.
Monika Niemiec

SYLWESTER NA
RYNKU

nie w połączeniu z pokazem sztucznych
ogni.
Dbając o nasze zwierzaki, zarówno
te domowe, jak i dzikie, uszczuplamy
w tym roku długość pokazu fajerwerków.
Mamy nadzieję, że koncepcja laserowa
będzie równie efektowna i atrakcyjna,
czego skutkiem będzie przyjęcie tej bezpieczniejszej i bardziej przyjaznej formy
witania Nowego Roku w naszym mieście.
Zaczynamy zabawę z DJ Dread już

o godz. 20.00. Od 21.30 uczestników
zabawiać będą artyści z programem na
żywo z przebojami lat 70., 80., 90-tych.
Na rynku przy muzyce bawić się będzie
można do godz. 2.00.
Przywitajcie Nowy Rok razem z nami
w Ustroniu.
Katarzyna Czyż-Kaźmierczak,
naczelnik
Wydziału Promocji,
Kultury, Sportu i Turystyki UM

Mateusz Kubala (trzeci z lewej) podczas wręczenia dyplomów.

Fot. P. Kaczmarzyk

CZYTAM Z PRZYJEMNOŚCIĄ

Mateusz Kubala lubi się uczyć. Nie dla ocen, a dla przyjemności i poczucia, że
lepiej rozumie świat. Również dla rodziców, bo jak podkreśla, ich radość daje mu
dużo satysfakcji. Mateusz lubi swoją szkołę – Technikum Informatyczne w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu, a w zeszłym roku był jej najlepszym uczniem, dzięki czemu otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Sylwester w Ustroniu na rynku to gwarancja rewelacyjnej zabawy w bezpiecznej
i bardzo sympatycznej atmosferze.
W tym roku zaplanowano mnóstwo
atrakcji i kilka nowości.
Jedną z nich jest pokaz laserowy „Światło i dźwięk”, który zorganizowany zosta8 grudnia 2016 r.			
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Tzw. kaczkomat umożliwia dokarmianie ptaków zwłaszcza w tej zimowej porze. Fot. A. Jarczyk

KACZY POKARM

W niektórych miastach Polski ustawiono specjalne automaty z pokarmem dla
ptaków, zwłaszcza tam, gdzie można pójść nad rzekę i spotkać kaczki czy łabędzie. Nie inaczej jest w Ustroniu – automat taki stoi na al. Legionów, zaraz przy
pierwszym stopniu wody.

Urządzenie to potocznie nazwano kaczkomatem. Ustawione jest po to, aby –
po pierwsze – ludzie mieli możliwość
karmienia ptaków, które pływają na
rzece. Po drugie, uwrażliwia się ludzi
w temacie właściwego żywienia ptaków.
Nie wszyscy wiedzą, że nie powinno
się ich karmić chlebem, ponieważ dieta
taka może szkodzić ptasim żołądkom,
a nawet niekiedy wywołać deformacje
skrzydeł. Ponadto, niestrawiony chleb
rozkładający się na dnie rzek i zbiorników wodnych może sprzyjać rozwojowi
bakterii i glonów, które zatruwają inne

gatunki, a także przyciągać szkodniki,
w tym szczury. Skala zagrożeń płynących
z niewłaściwego pokarmu, rzucanego
ptakom, jest zatem duża.
– W Ustroniu automat z pokarmem dla
ptaków ustawiony został pod koniec
października. Czy będzie zainstalowany
na stałe? Takie są plany, wszystko zależy
od tego, jakim będzie cieszył się zainteresowaniem – mówi Monika Maksymczak,
naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Ustroń.
Parę osób sygnalizowało, że po wrzuceniu pieniędzy (jedna kapsuła z pokarmem

kosztuje 1 zł) pokarmu nie otrzymało.
Niektórzy ponawiali próby pobrania pojemnika z ptasią żywnością, bez skutku.
Ponadto, są także uwagi dotyczące otwierania tych kapsuł z ptasim pokarmem.
– Na automacie znajduje się informacja,
aby przed wrzuceniem monety sprawdzić,
czy w środku znajdują się kapsuły z pokarmem (można je zobaczyć przez szybki
znajdujące się po bokach urządzenia). Ponadto, Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.
z o.o. uzupełnia pokarm na bieżąco i dba
o to, aby go nie zabrakło – zapewnia Maksymczak. – Co do problemu związanego
z otwieraniem tych pojemników, pokarm
musi być szczelnie zapakowany, bez możliwości uszkodzenia lub otwarcia kapsuł
w automacie oraz podczas transportu. Oczywiście, jest możliwość zakupu automatu,
z którego pokarm wysypywałby się luzem, pojawiłby się jednak problem utrzymania czystości wokół automatu oraz
kwestia tego, do czego tę karmę można
by zabrać.
Postanowiłam wybrać się nad rzekę
i zrobić małe „śledztwo” w sprawie tzw.
kaczkomatu. Wrzuciłam 1 zł i, na szczęście, automat wyrzucił porcję ziarenek.
Ucieszona tym faktem chciałam otworzyć
pojemnik, w którym umieszczone było
ptasie jedzenie. Pojemnik ten należy ścisnąć w taki sposób, aby górna jego część
odskoczyła. Nie było to jednak takie proste, jak by się mogło wydawać. Kapsuła
była tak solidnie zamknięta, że otwieranie
jej zajęło mi dobrych parę chwil. Ciężkie zadanie tym bardziej, że zdrętwiałe
ręce z zimna odmawiały posłuszeństwa.
W końcu udało mi się dostać do torebki z ziarenkami. Jedzenie wysypałam
w pobliżu kaczek przebywających akurat
na lądzie, które od razu zjadły pokarm.
Cały manewr powtórzyłam raz jeszcze
i znowu historia się powtórzyła. Z tą
różnicą, że kaczki tym razem oczekiwały niecierpliwie na pokarm, dreptając
w moim kierunku. Widząc ziarenka, zabrały się za ich pałaszowanie.
Agnieszka Jarczyk

KAMISHIBAI
Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu im. Jana Wantuły w ramach programu
„Działaj Lokalnie” realizuje projekt „Czytelnia: tutaj się nie nudzisz”. Od końca lipca prowadzimy szereg inicjatyw dla naszej
lokalnej społeczności. Dzięki pozyskanym środkom biblioteka wzbogaciła się
w atrakcyjne gry planszowe, bajki kamishibai oraz materiały papiernicze, niezbędne podczas prowadzonych zajęć. Zakupiliśmy nowe tytuły bajek dla teatrzyku kamishibai, który cieszy się zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli. Zajęcia
z podstaw języków klasycznych zgromadziły stałą grupę uczestników, którzy
w każdą sobotę od 8.30 do 10.00 poszerzają swoją wiedzę na temat kultury i języków antycznych. W związku z remontem Czytelni na popołudnia
z planszówkami zapraszamy ponownie
od stycznia 2017 r.
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NARESZCIE LODOWISKO NA MIEJSCU

Trzeci sezon funkcjonuje w Ustroniu miejskie lodowisko, zlokalizowane na terenie kortów tenisowych przy Al. Legionów.
Otwarcie zaplanowano na 3 grudnia i zgodnie z tym planem w ostatnią sobotę, od godz. 10 można było jeździć na łyżwach.
Jeśli pogoda nie pokrzyżuje planów, ślizgawka czynna będzie do 28 lutego 2017 roku.

Pierwszymi łyżwiarzami sezonu
2016/2017 zostali uczniowie Gimnazjum
nr 1: Miłosz Karb, Kuba Darowski, Jakub
Jeleń i Jakub Kupczyk, którzy na wejście
na taflę czekali już kilkanaście minut
przed godz. 10 i najwyraźniej nie mogli
się doczekać.
– W tym sezonie jeździłem już na łyżwach,
ale musiałem jeździć do Cieszyna. Nareszcie mamy lodowisko na miejscu – mówi
Miłosz.
– Jeździmy też na inne lodowiska, ale to
jest w porządku. Jest mniejsze i bez dachu,
więc czasem przeszkadza śnieg lub deszcz,
ale ogólnie fajne – dopowiada Kuba.
– Fajnie, że są darmowe godziny, bo jak
spędzamy tu pół dnia, to przynajmniej
trochę zaoszczędzimy – stwierdza Jakub.
Chłopcy zdecydowanie preferują łyżwiarstwo szybkie, lubią ścigać się na lodzie, a nie bawić w jakieś figury. Już teraz
cieszą się na ferie, bo mają zamiar spędzać
na lodowisku dużo czasu.
Kilka dni przed planowanym uruchomieniem lodowiska panowały w Ustroniu
bardzo niekorzystne warunki pogodowe.
Padał deszcz, wiał silny wiatr, dlatego pro-

wadzący lodowisko mieli wątpliwości, czy
uda się na czas wszystko zorganizować.
– Mimo ciężkich warunków pogodowych,
udało się zamrozić taflę i lodowisko rusza
zgodnie z planem. W stosunku do ubiegłego roku, zmienia się bezpłatna godzina
dla dzieci z Ustronia w soboty, niedziele
i święta. Wcześniej było to między 14
a 16, a w tym roku zapraszamy od godz.
12 do 14. Godzinna przerwa techniczna
wyznaczona zostanie o innej porze – między godz. 15 a 16 – mówi Joanna Galisz z firmy „Obróbka i montaż urządzeń
do celów sportowych Wojciech Galisz”
z Jastrzębia Zdroju.
Kiedy pytamy, co może być największym
zagrożeniem dla lodowej tafli, prowadzący
lodowisko odpowiadają, że deszcz, wiatr
i wysokie temperatury. Mają nadzieję, że
nie zdarzą się takie dni, jak w ubiegłym
roku, kiedy to zamiast lodu na kortach
była kałuża, a w niej leżały kawałki gałęzi
przywiane przez halny. Monika Niemiec

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek: 9.00-21.00,
sobota, niedziela, święta: 10.00-21.00.

Inne godziny otwarcia obowiązywać
będą w nastepujących dniach:
24 grudnia (wigilia)
– 9.00-14.00,
25 grudnia (pierwszy dzień świąt)
			
– 14.00-21.00,
26 grudnia (drugi dzień świąt)
			
– 12.00-21.00,
31 grudnia (sylwester) – 9.00-18.00,
1 stycznia (Nowy Rok) – 12.00-21.00.
Cennik:
dzieci – 3 zł/godz.
dorośli – 5 zł/godz.
wynajem łyżew – 4 zł/godz.
ostrzenie łyżew – 4 zł.
Czas nieodpłatny dla dzieci i młodzieży z Ustronia:
– w czasie ferii zimowych dla województwa śląskiego, tj. od 16 do 29 stycznia
2017 r. w godzinach otwarcia,
– w każdą sobotę, niedzielę i święta od godz. 12.00 do 14.00,
a w pierwszy dzień świąt i w Nowy Rok
od godz. 12.00 do 14.00.
– w czasie nauki szkolnej, w godzinach zajęć lekcyjnych, tj. od godz. 9.00
do 14.00, po uprzednim wcześniejszym
zgłoszeniu przez szkołę.

EKO EINSTEINI Z SP-2

Uczniowie Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu zakwalifikowali się
do 4 edycji konkursu Eko Odkrywcy. Spośród nadesłanych 165 projektów z całej Polski to właśnie ich pomysł został zauważony
i doceniony. Projekt zakłada cykl warsztatów
podczas których dzieci będą konstruować
małe pojazdy hybrydowe, żaby solarne,
wiatraki oraz tworzyć prezentacje multimedialne. Wszystko po to, by w ciekawy sposób
przybliżyć dzieciom temat źródeł energii
odnawialnej. Jednakże, aby wygrać projekt
potrzebujemy Państwa głosów. Głosowanie
trwa od 1 do 15 grudnia 2016 r. i odbywa
się za pośrednictwem oficjalnej strony konkursu www.ekodokrywcy.pl. Aby oddać
głos, wystarczy wejść w zakładkę „Galeria
Finałowa”, w której prezentowane są zakwalifikowane do finału prace konkursowe. Nasz
projekt nosi nazwę „Eko Einsteini”.
Prosimy o wsparcie - uczniowie i wychowawca klasy 3A Kinga Ludorowska
8 grudnia 2016 r.			
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KONKURS NA LAMPION
„ŚWIATEŁKO DO NIEBA”

Po raz pierwszy MDK „Prażakówka” organizuje konkurs lampionowy, który ma być inspiracją twórczą dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, ale też jego produkty zostaną wykorzystane jako
symboliczne światełko do nieba wieńczące 25. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ustroniu. Koncert z tej okazji
odbędzie się 15 stycznia na ustrońskim rynku. Wystąpią nasze
rodzime młode talenty i te nieco starsze – „Gama 2”, „Fortis”,

„Silesian Sound System”. W jego trakcie, ok. godz. 16.30, zostaną ogłoszone wyniki konkursu i wręczone nagrody. Symboliczne
lampionowe światełko do nieba zapłonie o godz. 17.00 i proszę
o udział w nim wszystkich twórców lampionów – nie tylko
tych nagrodzonych. Po prostu podejdźcie, kochani pod scenę,
zabierzcie swoje lampiony i zapalcie je aby wziąć udział w tym
sympatycznym akcie łączącym wszystkich ludzi dobrej woli.
Jeśli ktoś chciałby jeszcze wziąć udział w konkursie, to zapraszam serdecznie – lampiony można przynosić do 12 grudnia do
sekretariatu MDK „Prażakówka”. Regulamin i karta zgłoszenia
do pobrania ze strony www.mdk.ustron.pl z zakładki „konkursy”
pod obrazkiem WOŚP.

49/2016/1/O

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu w rejonie ul. Turystycznej
i Wczasowej oraz gór Palenica, Palenica Mała i Orłowa.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2016
r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 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 (j.t. Dz. U. z 2016
r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta
Ustroń uchwały nr XIX/213/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. oraz
uchwały nr XXI/236/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 września
2016 r. dotyczących przystąpienia do opracowania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu
Jaszowcu w rejonie ul. Turystycznej i Wczasowej oraz gór Palenica,
Palenica Mała i Orłowa. Obszar objęty opracowaniem oznaczony
jest na załączniku graficznym do uchwały nr XIX/213/2016 z dnia
23 czerwca 2016 r.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do przedmiotowego postępowania do 30 grudnia 2016 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
Wnioski mogą być wnoszone:
▪ w formie pisemnej do Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń,
ul. Rynek 1;
▪ ustnie do protokołu w Wydziale Inwestycji, Architektury
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, ul.
Rynek 1;
▪ za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:
biuropodawcze@ustron.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz
Miasta Ustroń.
Burmistrz Miasta
Ireneusz Szarzec

B I B L I O T E K A POLECA:
Sylwia Mróz
– „Pejzaż bez kolców”
Autorka jest dziennikarką
związaną z Polskim Radiem,
od kilku lat mieszkającą
w Meksyku. Jej książka to nietypowy przewodnik – wszechstronny portret kraju, który
intryguje i zdumiewa. Sylwia
Mróz odsłania najważniejsze
dziedziny meksykańskiej kultury, różnorodność kuchni,
niezliczone formy świętowania, tajemniczy świat rytuałów
magicznych czy też niesamowicie kolorową sztukę ludową. Na przekór stereotypom
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49/2016/2/O

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
dla obszaru Ustronia Polany w rejonie ulicy Baranowej, odcinków
ulic 3 Maja, Wiślańskiej, Wczasowej, Pod Grapą oraz góry Czantoria.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r.
poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 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 ( t.j. Dz. U. z 2016r.
poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Ustroń
uchwały nr XIX/212/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Ustronia Polany w rejonie ulicy Baranowej, odcinków ulic 3 Maja, Wiślańskiej, Wczasowej, Pod Grapą
oraz góry Czantoria, obejmującego obszar oznaczony na załączniku
graficznym do wyżej wymienionej uchwały.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do przedmiotowego postępowania do 30 grudnia 2016 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
Wnioski mogą być wnoszone:
▪ w formie pisemnej do Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń,
ul. Rynek 1;
▪ ustnie do protokołu w Wydziale Inwestycji, Architektury
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, ul.
Rynek 1;
▪ za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:
biuropodawcze@ustron.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz
Miasta Ustroń.
		
Burmistrz Miasta
				
Ireneusz Szarzec

udowadnia, że Meksyk ma
znacznie więcej do zaoferowania niż skutki działania karteli
narkotykowych.

z naszymi południowymi sąsiadami.

Michał Przeperski –
„Nieznośny ciężar braterstwa”
Michał Przeperski – doktorant Instytutu Historii PAN,
specjalizuje się w dziejach
politycznych XX wieku. Jego
książka to drobiazgowy, bardzo rzetelnie udokumentowany opis dwudziestowiecznych
konfliktów polsko-czeskich.
„Nieznośny ciężar braterstwa”
to pasjonująca lektura dla
wszystkich zainteresowanych
często niełatwymi relacjami
8 grudnia 2016 r.

Przy
ustrońskim stole
Piernik staropolski dojrzewający

Żeby nie padać ze zmęczenia przed świętami, potrzebny
jest dobry plan. Niektóre dania można przygotować już na
początku grudnia i zamrozić, np. uszka do barszczu, kapustę z grzybami itp. Przydatny jest też sprawdzony przepis
na piernik staropolski, oparty na przepisie Lucyny Ćwierczakiewiczowej (proporcje na 3 trzywarstwowe pierniki
o wymiarach ok. 10x30 cm).
Składniki: 50 dag miodu, 1 szklanka cukru, 25 dag masła,
3 jajka, 1 kg mąki, 3 łyżeczki sody oczyszczonej, 0,5 szklanki mleka, 0,5 łyżeczki soli, 1 łyżka cynamonu, 1 łyżeczka
zmielonych goździków, 0,5 łyżeczki imbiru, 0,5 łyżeczki
gałki muszkatołowej (zmielonej), 10 dag rodzynek, 10 dag
migdałów, 10 dag suszonych śliwek. Po upieczeniu: 60 dag
powideł śliwkowych, 30 dag polewy czekoladowej.
Przygotowanie: miód, cukier i masło podgrzewamy
w garnku aż do całkowitego rozpuszczenia się masła.
Połączonymi, gorącymi składnikami zalewamy mąkę – zaparzamy ją. Lekko studzimy i wyrabiamy (można w mikserze). W zimnym mleku rozpuszczamy sodę i dodajemy do
ciasta wraz z solą i przyprawami korzennymi. Mieszamy.
Wbijamy jajka i ponownie zagniatamy do uzyskania
gładkiej, jednolitej konsystencji. Ciasto przekładamy do

W dawnym
USTRONIU
Dziś przedstawiamy jeden z nowszych
nabytków Muzeum Ustrońskiego – nigdzie
dotąd nie publikowaną pocztówkę, prezentującą Arcyksiążęcy Zakład Budowy
Maszyn w Ustroniu, wykonaną po 1895
r., kiedy to ostatnim księciem cieszyńskim
był Fryderyk Habsburg. Zdjęcie ma dla
nas ogromną wartość, ponieważ jako jedyne źródło z tego okresu pokazuje nam także wnętrze zakładu! Warto przypomnieć, iż
w drugiej połowie XIX w. dolnoustrońska
fabryka nie była zbyt rozległa i nie przypominała wielkością znanej wszystkim
Kuźni, dopiero z biegiem lat rozrosła się
na tereny tzw. kamieńca nad rzeką Wisłą.
Najważniejsze obiekty Zakładu Budowy
Maszyn mieściły się tam, gdzie później,
dla potrzeb Kuźni, wzniesiono budynek
wydziału mechanicznego, a pod koniec
funkcjonowania zakładu znajdowała się
hala osprzętu ze słynną reklamą fabryki,
przedstawiającą postacie czterech kuźników. Na tym tle byli pracownicy pozowali do ostatniego, pożegnalnego zdjęcia
w 2008 r. Zakład Budowy Maszyn, założony
w 1864 r., stał się czołowym konstruktorem i wykonawcą urządzeń dla rozwijającego się przemysłu hutniczego i górnictwa Komory Cieszyńskiej. Równolegle
działał tutaj Zakład Budowy Mostów
Żelaznych oraz Kotlarnia, wykonująca
8 grudnia 2016 r.			

ceramicznej lub szklanej misy. Wrzucamy bakalie i mieszamy dokładnie łyżką. Ciasto przykrywamy ściereczką
i obwiązujemy gumką recepturką. Trzymamy w chłodnym
miejscu – lodówka, piwnica przez 4-6 tygodni (minimum 2).
Dojrzałe ciasto wyciągamy z lodówki i zostawiamy na kilka godzin, by się ogrzało (łatwiej będzie wałkować). Dzielimy je na 3 części, każdą z nich rozwałkowujemy na placek
ok. 5 mm grubości (staramy się uzyskać kształt zbliżony
do równego prostokąta – ok. 30x36 cm). Piernik układamy
na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Każdy blat
pieczemy ok. 15 minut w temp. 170-180oC. Zostawiamy
blaty do całkowitego wystudzenia, smarujemy konfiturą
i przekładamy. Kroimy na 3 części, polewamy domową
polewą czekoladową (rozpuszczamy w rondelku 20 dag
dobrej, gorzkiej czekolady, 5 dag masła, 5 dag śmietany kremówki) i ozdabiamy połówkami orzechów włoskich. (mn)
49/2016/5/R

ŚWIĄTECZNA SPRZEDAŻ RYB

Karp, Amur, Szczupak,
Jesiotr, Pstrąg i inne...

		

15.12.2016 - 24.12.2016 Łowisko Wędkarskie
ul. Żwirowa 4 Ustroń - Nierodzim

tel. 504-468-293, 509-940-504

gigantyczne kotły parowe, zbiorniki wodne i spirytusowe, cysterny, urządzenia
do warzenia soli, zbiorniki dla potrzeb
rafinerii nafty. Idąc z postępem technicznym, jaki zapoczątkowało użycie
napędów parowych, Zakład Budowy Maszyn zakupił w 1880 r. garnitur pługów
parowych systemu Fowlera. Do kompletu
należały dwie ciężkie, poruszające się
o własnej sile lokomobile o mocy 14 KM,
balansowy pług 3-skibowy, ciągnięty przez
liny na walcu lokomobili, zrywacz skib
i brony. Zainspirowani brytyjską konstrukcją ustrońscy specjaliści rozpoczęli produkcję pierwszych na kontynencie europejskim tego typu maszyn, które najwięcej odbiorców znalazły na nizinach węgierskich.
W ostatnią sobotę odwiedził Muzeum

wielbiciel techniki, który śladem pługów
systemu Fowlera zawędrował aż do Anglii,
a stamtąd, i tu ciekawostka, skierowano go
do naszego Muzeum, gdyż Ustroń uznano
tam za kolebkę europejskich lokomobil.
(Powracając do zeszłotygodniowego
zdjęcia w rubryce Dawny Ustroń chciałabym podziękować anonimowemu Panu
z dolnego Ustronia, który potwierdzając
mój opis zdjęcia, uściślił kilka szczegółów.
Przed budynkiem „Hamru” widoczny jest
fragment dawnej strażnicy; szpaler drzew,
znajdujący się przed strażnicą, biegł niegdyś
środkiem parku, ciągnącego się za „Prażakówką”. Natomiast budynek, widoczny
w głębi, to wg naszego informatora nie
dawna karczma, tyko ochronka dla sierot
ewangelickich).
Alicja Michałek
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Święty Mikołaj przybywa do Holandii na statku w otoczeniu Czarnych Piotrusiów.

RÓŻNE KULTURY, JEDEN ŚWIĘTY

6 grudnia przyszedł do nas święty Mikołaj. A to nie koniec świętowania, bo już
w najbliższy weekend odbędzie się w Ustroniu jarmark świąteczny, w ramach którego przewidziane są muzyczne zabawy oraz warsztaty dla rodzin. Ale czy wszyscy
zdajemy sobie sprawę z tego, kim tak naprawdę jest święty Mikołaj?

W kulturze masowej św. Mikołaj przedstawiany jest jako starszy pan z siwą, długą
brodą, noszący czerwony strój i okulary, który rozwozi dzieciom prezenty dzięki saniom
zaprzęgniętym w renifery. Zwierzęta to nie
byle jakie, bo umieją latać i mają imiona nadane przez św. Mikołaja: Strzała, Walczyk,
Waleczny, Swarek, Kometa, Kupidyn, Zefir,
Śmiałek, Rudolf Czerwononosy. Skąd wziął
się zaprzęg św. Mikołaja? Clement C. Moore
napisał wiersz „The Night Before Christmas”, pod wpływem którego karykaturzysta
polityczny Thomas Nast narysował prototyp
wizerunku dzisiejszego Mikołaja. I tak obraz
ten zakorzenił się w amerykańskiej i brytyjskiej kulturze, gdzie w wigilijny wieczór
św. Mikołaj roznosi prezenty, zostawiając je
w skarpetkach bądź pod poduszkami. Jak to
się przedstawia w innych krajach?
W Polsce tradycja związana ze św. Mikołajem jest trochę zróżnicowana. Na Kaszubach i w woj. opolskim w noc wigilijną
do dzieci przychodzi Gwiazdor i zostawia im prezenty. Postać ta wywodzi się
z grup kolędników. Miała futrzaną czapkę,

Święty Mikołaj i Czarny Piotruś.
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ciepły płaszcz z barana i niosła gwiazdę.
W Małopolsce i na Podkarpaciu prezenty
pod choinkę przynosi aniołek, który wyręcza
św. Mikołaja w tym wielkim zadaniu. On
sam zaś zjawia się wcześniej, bo 6 grudnia,
aby obdarować dzieci słodkościami. Na Śląsku św. Mikołaj pojawia się także 6 grudnia,
natomiast w wigilijny wieczór przychodzi
do domów Dzieciątko, czyli nowonarodzony
Jezus, aby błogosławić rodzinom i zostawić
im drobne upominki.
W Czechach i na Słowacji św. Mikołaj przychodzi 6 grudnia. U naszych sąsiadów Svaty Miklas lub Mikulas zjeżdża
po złotej nitce zwisającej z nieba. Wyglądem przypomina biskupa. Towarzyszą mu
anioł i diabeł. Święty dźwiga wielką księgę,
w której zapisane są dobre i złe uczynki dzieci.
Ciekawie wspomina się św. Mikołaja
w Holandii. Tam, jako biskup Sinter Klaas,
przychodzi już 15 listopada. Do stolicy kraju
przypływa statkiem. Po wyjściu na brzeg
witany jest przez władze miasta i mieszkańców. Następnie wsiada na siwego konia
i rusza, aby rozdawać prezenty. Pomagają mu
w tym Czarni Piotrusie (związani są z legendą, według której św. Mikołaj wykupił na
targu w Etiopii czarnego chłopca i uwolnił
go z niewoli). Wręczanie prezentów trwa aż
do 5 grudnia. Na tym nie koniec. Zjawia się
ponownie w Wigilię i tym razem upominki
dostają także dorośli.
We Włoszech św. Mikołaj przychodzi do
dzieci w I dzień świąt Bożego Narodzenia,
obsypując je prezentami. Nie jest on jednak
tak popularny jak Befana, brzydka i złośliwa
czarownica, która 6 stycznia przylatuje na
miotle, aby zostawić drobne podarunki.
Dzieci wiedzą, że jeśli nie będą grzeczne, to
Befana zamiast prezentu zostawi im cebulę,
czosnek, popiół lub węgiel. Każdy więc stara
się przypodobać złośliwej staruszce.
We Francji do dzieci przybywa św. Marcin. To on rozdaje im prezenty. Dzień św.
Marcina zapoczątkowuje cały okres bożonarodzeniowy. Według legend pomagał
ludziom potrzebującym i biednym. Podobno

kiedyś zgubił osła, spacerując po wydmach.
Na szczęście pomogły dzieci, które znalazły
osła, a w nagrodę św. Marcin podarował im
ciasteczka. Obecnie, na pamiątkę tego zdarzenia, dzieci co roku zabierają na wydmy
lampiony, a następnie wraz ze św. Marcinem
udają się na ulice miast. Tam dostają pyszne
bułeczki.
W Hiszpanii rozpowszechniła się tradycja
roznoszenia prezentów 6 stycznia przez
Trzech Króli. W przeddzień ich święta
w miastach odbywają się parady uliczne
nawiązujące właśnie do tych niezwykłych
postaci. Według legendy przybywają oni
ze Wschodu i przywożą dzieciom prezenty,
które chowają w butach przygotowanych
poprzedniego wieczoru przez najmłodszych.
Dzieci nie zapominają o wielbłądach, na
których przemieszczają się Trzej Królowie
– przygotowują dla tych zwierząt miseczki
z wodą.
W Rosji to Dziadek Mróz w noworoczną noc, w towarzystwie swojej wnuczki
Śnieżynki, przynosi prezenty grzecznym
dzieciom. Ma futrzaną czapę, długi kożuch,
nie tylko czerwony, ale także błękitny lub
srebrny. Jest przepasany sznurem, podpiera
się kosturem i ma bardzo długą brodę. Nie
podróżuje po niebie, lecz po ziemi, a do
domów wchodzi przez drzwi. Prezenty
może wręczyć osobiście albo zostawić pod
choinką.
W Norwegii dzieci oczekują nie tylko
Mikołaja, ale również jego rodziców. Przynoszą oni prezenty w wigilijną noc. Norwegia uchodzi za oficjalne miejsce zamieszkania św. Mikołaja. W Drøbak, oddalonym
o około 35 km na południe od Oslo, znajduje się oficjalny Urząd Pocztowy Świętego
Mikołaja, gdzie życzenia prezentowe można
wpisać do specjalnej księgi, a także zobaczyć stałą wystawę 250 tysięcy listów, które
nadeszły od dzieci z całego świata.
Jak widać, co kraj to obyczaj. Bardzo
spopularyzowany przez kulturę amerykańską wizerunek św. Mikołaja przyczynił
się do zamazania prawdziwej historii tej
postaci. Kim tak właściwie był św. Mikołaj? Był biskupem z Miry. Stał się świętym
w Kościele katolickim i prawosławnym.
Żył najprawdopodobniej na przełomie III
i IV wieku. Pomagał biednym i potrzebującym. Najbardziej popularna legenda,
związana z jego uczynkami względem
bliźnich, opowiada o trzech córkach sąsiada
św. Mikołaja. Otóż, młody jeszcze Mikołaj
miał chciwego i bogatego sąsiada, który
drwił sobie z wiary i gardził chłopakiem.
Z czasem stracił majątek i popadł w biedę.
Gdy nie miał już z czego utrzymać rodziny,
postanowił sprzedać swoje trzy córki do
domu publicznego, bo nikt nie chciał ich
poślubić bez posagu. Mikołaj postanowił
uratować cnotę dziewczyn. Trzykrotnie, pod
osłoną nocy, wrzucał przez okno pieniądze
przeznaczone na posag dla każdej kolejnej
siostry. Gdy sąsiad wyprawił już dwa wesela, postanowił dowiedzieć się, skąd biorą
się tajemnicze pieniądze. Czuwał całą noc
i ze zdumieniem odkrył, że to pogardzany
przez niego Mikołaj wrzuca po raz trzeci
pieniądze przez okno. Podziękował mu
zawstydzony, nawrócił się i postanowił żyć
zgodnie z Bożymi przykazaniami.
Agnieszka Jarczyk
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W RALLYSPRINCIE

Teraz czas skupić się na Barbórce. Na
pewno przyjemność z jazdy przed polskimi kibicami będzie dla nas ogromna

– mówią bracia Szejowie. Oprócz nich na
starcie pojawi się także mistrzowski team
Kajetanowicz-Baran.

roku „Górska Masakra” dla nich dobiegła
końca. Pomimo nadludzkiego wysiłku, na
twarzach uczestników widać było uśmiech.
Adrenalina, współzawodnictwo i możliwość
pokonania własnych słabości to rzeczy, które wynagradzają tak wielkie trudy. Zawody
te nie były zwykłymi, nie tylko ze względu
na formułę eliminatora czy trudność trasy,
bieg ten był także ostatnią szansą na zdobycie punktów w Lidze Biegów Górskich.
Elita biegaczy kraju walczyła o zakończenie
całego sezonu na jak najlepszej pozycji.
Przed biegiem w większości klasyfikacji
jeszcze nie wszystko było jasne. Najlepsi
zawodnicy Ligi wieczorem spotkali się
w hotelu Wilga, by podsumować sezon
i otrzymać zasłużone, ciężko wywalczone
nagrody za cały sezon. Na Wielkiej Gali
Ligi Biegów Górskich, zorganizowanej
w tak uroczystej formie, po raz pierwszy
uhonorowani zostali oczywiście zawodnicy
w poszczególnych kategoriach biegowych,
ale także zostały ogłoszone wyniki głosowania na najlepsze imprezy biegowe
w Polsce, których organizatorzy otrzymali „Złote Kozice”. Jedną z tych nagród
otrzymał nasz sąsiad – gmina Brenna za
organizację Biegu o Breńskie Kierpce,
który poza nagrodą „Złotej Kozicy” został

także uznany za najlepszą imprezę biegową
na Śląsku. Ogromny puchar, ufundowany
przez wojewodę śląskiego, powędrował
do rąk Wójta Gminy Jana Pilcha. Miasto
na Gali reprezentowały: radna Barbara
Staniek-Siekierka oraz naczelnik Wydziału
Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Katarzyna Czyż-Kaźmierczak. Po zakończeniu
oficjalnej części biegacze, organizatorzy
i całe towarzystwo związane z tą formą aktywności sportowej mieli okazję porozmawiać i wspólnie bawić się do białego rana,
ciesząc się z zakończenia fantastycznego
sezonu i wyczekiwać rozpoczęcia kolejnego. Zarówno bieg kończący sezon, jak
i Gala, która go podsumowała, nie mogła
by się odbyć, gdyby nie współdziałanie
wielu osób i instytucji. Współpraca dająca tak wspaniałe efekty cieszy i daje nadzieje, że takie wydarzenia coraz częściej
zawitają w nasze strony. Organizatorem
wydarzenia byli: Fundacja Bieg Rzeźnika i Liga Biegów Górskich. Partnerami
strategicznymi i współorganizatorami byli
m.in. Miasto Ustroń, Uzdrowisko Ustroń
i Kolej Linowa Czantoria.
			Maciej Russek
Wydział Promocji, Kultury,
Sportu i Turystyki UM Ustroń

Szejowie skutecznie walczyli nie tylko
z rywalami w swojej klasie, ale również
z silną grupą samochodów WRC i R5.
Zamykają praski finał czeskiego sezonu
na drugim stopniu podium i jako najwyżej
sklasyfikowana polska załoga.
– Sprint w Pradze nie zawiódł. Ponownie
mieliśmy okazję wystartować w świetnych
zawodach. Na starcie nie zabrakło mocnych
samochodów, bardzo szybkich kierowców
i tłumu kibiców przy trasie, a nawet słonecznej pogody. Trasa była naprawdę szybka i takie też musiało być nasze tempo. Naprawdę trudno tu o dobry wynik, więc tym
bardziej to podium cieszy. Wyjeżdżamy w
bardzo pozytywnych nastrojach – mówi
Marcin Szeja.
10 grudnia odbędzie się 54. Rajd Barbórka, organizowany w Warszawie.

ELIMINATOR
Ustroń coraz częściej staje się areną zmagań sportowych.
26.11.2016 r. punktualnie o godzinie
10:00 u stóp Czantorii na starcie stanęło ponad 200 biegaczy. Nie był to jednak kolejny
bieg pod górkę, uczestnicy przeżyli istną
„Górską Masakrę”.

1700 m trasy prowadzącej po stromych
zboczach to za mało dla najlepszych. Elita
pokonała ten dystans aż czterokrotnie.
Najlepszy z zawodników Andrzej Długosz
potrzebował zaledwie niecałych 15 minut
na wbiegnięcie każdego z czterech etapów.
To niewiele więcej niż potrzebuje kolejka
linowa by pokonać ten dystans. Wśród
pań zawody zdominowały 3 zawodniczki:
Katarzyna Golba, Iwona Januszczyk i Anna
Celińska, które podium w każdej z prób
rozstrzygały pomiędzy sobą potrzebując
niecałych 20 minut, by stawić się na mecie
każdego podbiegu. Przed 25% zawodników
na mecie każdego z czterech etapów drzwi
do dalszych zmagań skutecznie zamykały wielkie topory oznaczające, że w tym
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Mimo wszystko...

www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY USTROŃ tel. (33)854-53-98.
KOMANDOR-Cieszyn, ul. Stawowa 27 – szafy, garderoby, zabudowy
wnęk z drzwiami przesuwanymi
i nie tylko… Zamów bezpłatny
pomiar. RATY 0%. 728-340-518,
33-854-22-57. www.komandor.pl
Bilety autokarowe, lotnicze, promowe. Mea Travel, Ustroń, ul. Rynek
3, tel. (33) 444-60-40.
Drewno kominkowe. (33) 85447-10.
Przeprowadzki + ekipa. Usługi
transportowe. 601-47-81-08.

Fot. W. Suchta
Podłogi, drzwi, rolety, boazerie,
korek, karnisze. "MARKO" ul.
Cieszyńska (pod apteką).
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„Małpka Fiki” – przedstawienie teatralne dla wychowanków ustrońskich przedszkoli z okazji Dnia
św. Mikołaja, MDK „Prażakówka”
Wojewódzka liga siatkówki juniorek. Mecz TRS
Siła Ustroń - BKS Stal Bielsko-Biała, sala SP-2
Koncert Zespołu „Żuki”, w 36. rocznicę śmierci
Johna Lennona, MDK „Prażakówka”
Ustrońskie Targi Staroci, MDK „Prażakówka”
Koncert Świąteczny, Muzeum Marii Skalickiej
Jarmark na rynku (str.1)
Wojewódzka liga siatkówki kadetek. Mecz TRS
Siła Ustroń - MKS Zorza Wodzisław Sl., sala SP-2
VI Regionalny Konkurs Wyrobów Kulinarnych na
św. Bożego Narodzenia, MDK „Prażakówka”
Promocja 19 tomu „Pamiętnika Ustrońskiego”,
Muzeum Ustrońskie

Apartament w Ustroniu wynajmę
lub sprzedam. 515-286-714.
Kupię notarialnie garaż w rejonie
Konopnickiej. 506-860-839.
Sprzedaż choinek jodła i świerk.
(33) 854-21-27.
PIEC MORA - sprzedam. 796555-320.
Sprzedam połowę udziałów do
działki rolnej 0,89h położonej w
Ustroniu Hermanicach. 500-091442.
Wynajmę pokój. 661-519-017.

8.12					 Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
9-10.12 Cent. Leków MAX		ul. Daszyńskiego 1
tel. 856-11-93
11-12.12		 Lawenda				ul. Skoczowska 137 		 tel. 855-10-14
13-14.12		 Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
15-16.12		 Pod Najadą				ul. 3 Maja 13			 tel. 854-24-59
17-18.12		 Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
19-20.12		 Na Szlaku				ul. 3 Maja 46 			 tel. 854-14-73
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście.

... człowiek jest niezastąpiony.

8 XII 9.15
10.30
			
8 XII 18.00
			
9 XII 13.00
			
10 XII 9.00
10 XII 15.30
10-11 XII
13 XII 18.00
			
16 XII 10.00
			
17 XII 15.00
			

Fot. W. Suchta

dziesięć lat temu
Aleksander Skrzydłowski doradza, czym dokarmiać ptaki: Tym,
co im nie zaszkodzi. Dlatego trzeba podawać pokarm jak najbardziej podobny do tego, który jedzą w naturze. Przede wszystkim
nie może on zawierać soli, substancji konserwujących i innych
dodatków chemicznych. Ptasi organizm nie jest przystosowany
do ich wydalania, więc stają się dla niego truciznami. Najlepiej
wysypywać ziarna zbóż (mogą być też kasze i płatki owsiane, ale
bez żadnych dodatków), nasiona zawierające dużo tłuszczu, takie
jak słonecznik i siemię lniane albo mieszanki dla ptaków oferowane
przez sklepy zoologiczne. W karmnikach często wieszamy słoninę,
która powinna być świeża i surowa, w żadnym wypadku solona
lub wędzona. Oprócz słoniny może być łój albo wytopiony tłuszcz
wymieszany z nasionami.

*

*

*

*

*

*

Osoby bezdomne upodobały sobie w Ustroniu teren od parkingu
przy Savii po okolice poczty. Przed domem handlowym żebrzą
o pieniądze, a na ławkach, w zaciszu krzewów, piją alkohol. Służby
porządkowe mogłyby się zastanowić nad usunięciem tego nieciekawego elementu krajobrazu z tej okolicy, zwłaszcza że w pobliżu
znajdują się dwie szkoły, przedszkole i dom kultury. Trzeba będzie
coś z tym zrobić, bo w piątek 1 grudnia około 17 zdarzyła się bardzo niebezpieczna sytuacja. Jeden z bezdomnych mężczyzn, który
na stałe przebywa w Ustroniu, zaatakował mieszkańca naszego
miasta, grożąc mu nożem i żądając pieniędzy. Wezwano policję,
która przyjechała natychmiast i ujęła napastnika. Był bardzo
nietrzeźwy, bo badanie wykazało około 3 prom.
Z rozmowy z Piotrem Zlochem, ratownikiem górnictwa: Jak to
się stało, że został pan ratownikiem górnictwa? Pracując 8 lat na
dole w kopalni Moszczenica, często spotykałem się z ratownikami
i w pewnym momencie postanowiłem wstąpić do drużyny ratowniczej. Jednak nie wystarczy sobie postanowić, trzeba spełnić wiele
warunków, a to nie takie łatwe. (...) Jak zorganizowane są akcje,
gdy dochodzi do prawdziwego zagrożenia? Na każdej zmianie
pracują dwa zastępy ratowników, które pełnią dyżur, prowadzą
prace profilaktyczne. Dyspozytor zawsze wie, gdzie akurat się
znajdują. Gdy dochodzi do jakiegoś zdarzenia, w zależności, od
miejsca, wzywani są najbliżsi ratownicy. Podstawiany jest środek
transportu, a dyspozytor przekazuje dokładne informacje, co się
stało. Wagonikami jedziemy do strefy i usuwamy zagrożenie. Gdy
sytuacja jest poważniejsza, dochodzi drugi zastęp, który może
ubezpieczać lub zmienić ratowników, jeśli któremuś coś się stało,
skończył się zapas tlenu itp. Oprócz tego, w Wodzisławiu pełnione
są stałe dyżury i stamtąd przyjeżdżają ratownicy, jeśli jest taka
konieczność.
Spisała: (mn)
8 grudnia 2016 r.

FELIETON
W kręgu filozoficznej
refleksji (241)
1. Współczesny pluralizm kulturowy
wydatnie oddziałuje na kształtowanie
tożsamości religijnej i dokonuje w niej
istotnych zmian. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku
socjolodzy wskazywali już na procesy pluralizacji modyfikujące tożsamość religijną.
Rozpatrując uwarunkowania działalności
Kościoła w społeczeństwie przemysłowym, socjolog religii, Janusz Mariański,
podzielał (w 1983 roku) spostrzeżenie, że
„w społeczeństwie pluralistycznym zostaje
zlikwidowana sytuacja monopolu instytucji kościelnych w zakresie interpretowania
rzeczywistości ludzkiej w świadomości
współczesnego człowieka. Wartości religijne nie są jedynymi, które nadają sens
podstawowym wartościom zinstytucjonalizowanym w społeczeństwie”. Religia
przestaje więc dysponować wcześniejszymi możliwościami co najmniej potencjalnego monopolu w sferze fundamentalnych
wartości. Pluralizm – jak sądzi amerykański socjolog i zarazem protestancki teolog,
Peter L. Berger – „przekształcił religię
w obu perspektywach: instytucjonalnej
i indywidualnej. Instytucje religijne, z których wiele przywykło do monopolu, muszą
sobie radzić w warunkach konkurencji.
Wyłania się rynek religijny, w ramach
którego jednostki mogą – wręcz muszą
– dokonywać wyborów. Na poziomie indywidualnej świadomości religia nie jest
już czymś przezroczystym, lecz staje się
– jak coraz większa część kształtującej nas

tradycji – przedmiotem namysłu i decyzji”. W warunkach pluralizmu te zjawiska
z otaczającego człowieka świata, które
mają moc kształtowania tożsamości, nie są
już tylko biernie i bezwiednie przyswajane
jako forma kulturowego i religijnego przeznaczenia (przypisanego przez los, ród,
wspólnotę pochodzenia, historię). Treści
kształtujące tożsamość są własnowolnie
akceptowane jako świadomie wybrana
spośród wielości innych opcja, której
preferowanie wymaga, aby uczyć się jej
i w ten sposób czynić ją bardziej własną
niż inne opcje. Uczenie się utrwala dokonany wybór i czyni go w jakiejś mierze
bardziej trwałym i bardziej osobistym,
wpisując go w dzieje indywidualnej egzystencji.
2. Uwzględniając w analizach pluralizmu wymiar edukacji trzeba także zastanowić się, czy nie występuje w niektórych
systemach (celach i treściach) nauczania
osobliwy paradoks w zakresie uczenia się
pluralizmu, które ma także przezwyciężać
zamkniętość przypisywaną kształtowaniu
mocnej tożsamości religijnej, zwłaszcza
jeśli edukacja – jak zwraca na to uwagę
Peter L. Berger – „pozostaje pod ścisłą,
scentralizowaną kontrolą państwową”.
Czy nie dzieje się tak, że system edukacji
promujący pluralizm i zarazem świeckość,
traktowaną jako nadrzędna i uniwersalna wartość, w pewnym zakresie osłabia tradycyjne zróżnicowanie związane
z tradycyjną i częstokroć dziedziczoną
religią oraz redukuje paletę różnorodności
zjawisk kulturowych, gdyż – w imię promowania pluralizmu silnie zespolonego
ze świeckością – marginalizuje lub wręcz
wyklucza religię? „Europejskie scentralizowane systemy edukacyjne – stwierdza w ujęciu komparatystycznym Peter
L. Berger – wydatnie przyczyniły się do
tego, by wykluczyć religię ze sfery publicznej, podczas gdy zdecentralizowany

(a tym samym bardziej demokratyczny)
system amerykański pozwolił, by uszanować wolę religijnych rodziców”. Uczenie
się pluralizmu napotyka więc osobliwe
paradoksy i trudności w sferze edukacji,
która promuje tylko jeden określony model pluralizmu i świeckości. Przywołane
dylematy edukacji uwyraźniają konflikty
idei i konflikty wartości, które zazwyczaj –
a nawet zdaje się, że nieodłącznie – towarzyszą uczeniu się pluralizmu.
3. Pluralizm we współczesnych koncepcjach i praktykach życia społecznego
mieni się mnogością i różnorodnością znaczeń. Wielość sposobów jego rozumienia
i realizowania nie pozwala na wyłączne
posługiwanie się tylko jedną jego formułą, która bez wątpienia odnosiłaby się do
wszystkich objętych mianem pluralizmu
przypadków. Choć w mocy pozostaje podstawowa intuicja doświadczania wielości
i odmienności, która pozwala – dostrzegając zróżnicowanie zjawisk – mówić o pluralizmie w życiu społecznym, kulturowym
i religijnym.
Marek Rembierz
49/2016/6/R

Święta! Ferie!- super oferty!
Albania, Czarnogóra,
Lato - Macedonia!
- hity lata!
do biura po ofertę
2017 Zapraszamy
i katalog lub zadzwoń!

KORZYSTAJ Z NAJLEPSZYCH OFERT!
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

K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł

POZIOMO: 1) przeciwieństwo wady, 8) pracuje
w kopalni, 9) ustrońska góra, 10) prawie komputer,
12) zamieszanie i strach, 14) wyjątkowy przedmiot,
15) do siedzenia i leżenia, 16) sąsiad USA, 19) imię
żeńskie, 22) udaje kogoś innego, 23) zawsze w cenie,
24) w kole napędowym.
PIONOWO: 2) zbiornik wodny, 3) ogół biskupów
katolickich, 4) kamień szlachetny, 5) drzewo liściaste,
6) składniki skały, 7) znajdowany w szafie, 11) imię
Osieckiej, 13) w rodzinie węży, 17) złom samochodowy, 18) odpustowe stoisko, 20) mucha lub pszczoła,
21) środek przeciwbólowy.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy do 16 grudnia.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 47

JESIENNE WICHURY
Nagrodę w wys. 50 zł otrzymuje: Aksel Nowak
z Ustronia ul. Wałowa. Zapraszamy do redakcji.
8 grudnia 2016 r.			
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BARAŻE CZY AWANS

Kończy się pierwszy etap rozgrywek wojewódzkich w siatkówce dziewcząt kadetek i juniorek. Drużyny siatkarek TRS „Siła” Ustroń są w czołówce. Czy wywalczą
awans bezpośredni, czy zagrają w barażach, zdecyduje się w ostatnich meczach.
Kadetki Siły zagrają 13 grudnia u siebie z Zorzą Wodzisław, juniorki także u siebie
8 grudnia z BKS Stalą Bielsko-Biała. Wcześniej wygrały swoje spotkania.

Kadetki TRS „Siła” grały na wyjeździe w poniedziałek, 5 grudnia z UKS
Krzanowice i wygrały gładko 0:3 (16,
21, 6). Następnego dnia podejmowały
u siebie UKS Jedynkę Rybnik i był to mecz
o wiele większym ciężarze gatunkowym.
Aby myśleć o bezpośrednim awansie
nasza drużyna musiała wygrać i to za
trzy punkty. W końcówce pierwszego
seta Rybnik prowadzi 19:23, Siła doprowadza do remisu 23:23, ale ostatecznie
przegrywa. Drugi i trzeci set Siła zaczyna
od wyrobienia sobie kilkupunktowej przewagi i pewnie wygrywa, czwarty znowu
wyrównany, w końcówce remis 22:22,
ale to Siła zwycięża i wygrywa mecz 3:1
(-23, 17, 10, 22).
Juniorki natomiast 1 grudnia grały
u siebie z ostatnią drużyną grupy MKS
Bielsko-Biała i tu należało liczyć na pewne zwycięstwo. Coś się jednak zatarło w
pierwszym secie, gra była wyrównana, ale
w końcu nasze siatkarki zdołały wygrać
do 22. Kolejne sety to już zdecydowana
przewaga Siły i wygrane do 8 i 7.

TURNIEJ O PUCHAR PREZESA
PODOKRĘGU SKOCZÓW
26 i 27 listopada odbył się coroczny turniej halowy o Puchar Prezesa Podokręgu
Skoczów.
W pierwszym dniu do rywalizacji przystąpiły zespoły Kuźni Ustroń, juniorów
starszych, dzień później trampkarzy.
W zmaganiach udział wzięło po dwanaście
drużyn, które po losowaniu zostały podzielone na cztery grupy po trzy zespoły.
Pierwsze dwa miejsca z każdej grupy
grały w ćwierćfinałach, a trzecie miejsce
o pozycje 9-12.
Drużyna juniorów w fazie grupowej
pokonała 2:1 Kończyce Małe oraz rówieśników z Bąkowa 4:0 i awansowała
z pierwszego miejsca. W ćwierćfinale po
zaciętym meczu z LKS Pogórze,( 1:1 w regulaminowym czasie gry), po serii rzutów
karnych pokonaliśmy rywala 4:3. Dwa
karne obronił nasz bramkarz Jan Śliwka.
W półfinale następnym przeciwnikiem był
KP Beskid Skoczów, z którym wygraliśmy
2:1. Do finału zakwalifikował się zespół
z Pogwizdowa. Mimo utraty bramki na
początku spotkania, wygraliśmy pewnie
3:1 i Puchar Prezesa Podokręgu Skoczów
pojechał z nami do Ustronia.
Skład juniorów: Śliwka Jan, Nikodem
Czyż, Jakub Tylek, Rafał Legierski, Mi-

chał Greń, Artur Marek, Krystian Strach,
Kacper Brachaczek, Adam Kubok, Konrad
Zając, Paweł Kowala.
W niedzielę trampkarze prowadzenie
przez trenera Krystiana Szleszyńskiego
powtórzyli sukces. W fazie grupowej
zremisowali z Kaczycami 1:1 i wygrali

– W pierwszym secie nie potrafiłyśmy się zgrać – mówi kapitan drużyny
Wiktoria Pokorny. – Nie dało się wejść
w odpowiednią obronę, nie dopisywało
nam przyjęcie, zagrywka i przez to straciłyśmy tyle punktów. W kolejnych setach
już się poprawiło, dopisała zagrywka.
Tekst i zdjęcia: Wojsław Suchta
z Wisłą Skoczów 7:0.W ćwierćfinale
trampkarze Kuźni pokonali 1:0 Wisłę Strumień, a w meczu półfinałowym, podobnie
jak dzień wcześniej, juniorzy wygrali
z zawodnikami KP Beskid Skoczów 1:0.
W meczu finałowym nasi zawodnicy pewnie wygrali 5:0 z drużyną LKS Goleszów.
Skład trampkarzy: Filipiak Mateusz,
Piskuła Paweł, Puczek Tomasz, Bujok
Jakub, Haratyk Dawid, Jurczok Filip, Greń
Szymon, Złotocha Mateusz, Rzeźniczek
Tomasz, Nowak Kacper.
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