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Mimo wiosennej pogody, Ustroniaczek 2016 udał się znakomicie. Więcej na str. 12-13.

NIEPRAWDA
O REUMATOLOGU
9 lutego wieczorem w telewizji publicznej podano bardzo
nieprecyzyjne i wprowadzające w błąd informacje na temat
Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętka w Ustroniu. Zaniepokoili się
pracownicy, ale i pacjenci, których tysiące czeka na przyjęcie
do szpitala lub zabieg.

Potrafią leczyć, ale nie mają leku na własne schorzenie, czyli
dług – tak o godz. 21.40 Wioletta Grabowska rozpoczęła wtorkowe wydanie „Aktualności” w TVP Katowice.
Następnie pani redaktor podała informację, że Zarząd Województwa Śląskiego chce sprzedać udziały szpitali i uzdrowisk
w Ustroniu, Goczałkowicach Zdroju, Rabce Zdroju i Górkach
Wielkich. Powodem ma być brak rentowności i ciągłe podwyższanie kapitału zakładowego. Dodajmy, że gdy padają te
słowa, pokazywane jest Centrum Reumatologii w Ustroniu,
które ani nie jest zadłużone, ani nie ma problemów finanso(cd. na str. 2)
18 lutego 2016 r.			
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SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI RADNYCH
KWW „WSPÓLNIE DLA USTRONIA”
W dzisiejszym wydaniu Gazety Ustrońskiej kontynuujemy
sprawozdanie z zakresu prac, nad którymi pracowały poszczególne
komisje Rady Miasta w 2 oraz 3 kwartale 2015.
Komisja Oświaty, Rodziny i Polityki Społecznej
złożyła wnioski do Burmistrza Miasta m. in. w tematyce:
(cd. na str. 8)

REGGAE WALENTYNKI

Nie wszystkim podobał się pomysł zorganizowania koncertu
„Zimowe Reggae” w niedzielę, 14 lutego. Jednak duch walentynek przeważył nad tradycją Wielkiego Postu. Zarówno mieszkańcy, jak i licznie przybyli goście byli bardzo zadowoleni, że
mogą to zachodnie święto obchodzić muzycznie. Widać było
wiele młodych osób, ale również sporo par w każdym wieku.
(cd. na str. 10)
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NIEPRAWDA
O REUMATOLOGU
(cd. ze str. 1)
wych, ani nie podnosi sobie kapitału zakładowego z pieniędzy
województwa. Całkowicie nieprawdziwe są zdania mówiące
o tym, że województwo kilkakrotnie dokapitalizowało spółkę.
Dalej słyszymy kategoryczne i złowrogie: Kolejnego zastrzyku
najprawdopodobniej nie będzie. Szpital w Ustroniu znalazł się
na liście placówek przeznaczonych w przyszłości na sprzedaż.
W materiale telewizyjnym Witold Trólka z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zapowiada przystąpienie
do wyceny czterech spółek ze 100-procentowym udziałem
województwa śląskiego. Oprócz ustrońskiego reumatologa,
mają to być: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe
im. dr. Adama Szebesty w Rabce Zdroju, Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Bucze” w Górkach Wielkich oraz Uzdrowisko
Goczałkowice-Zdrój.
Redaktorzy podają też, że łącznie kapitał zakładowy spółek
wynosi 55 mln zł i że w ubiegłym roku podwyższono go o ponad
3 mln. Warto wiedzieć, choć nikt o tym nie wspomina w kontrowersyjnym materiale, że kapitał zakładowy Centrum w Rabce
to 18,6 mln zł, ośrodka „Bucze” w Górkach Wielkich – 650
tys. zł, Uzdrowiska Goczałkowice – 7 mln zł. Kapitał szpitala
w Ustroniu wynosi 25,8 mln zł. W zeszłym roku rzeczywiście
z kasy województwa otrzymał 180 tys. zł na pilny remont
instalacji elektrycznej, jednak suma ta stanowi zaledwie 0,7%
kapitału zakładowego. Zupełnie inaczej te proporcje wyglądają
w przypadku pozostałych spółek. W ubiegłym roku kapitał
uzdrowiska w Goczałkowicach podwyższono o 2 mln zł (35%
dotychczasowego kapitału), Rabki o 1,5 mln zł (8% kapitału).
Z „Aktualności” dowiadujemy się również, że w kasie województwa pieniądze są, ale dla ważniejszych szpitali. Wspomniany Witold Trólka wyjaśnia, że urząd chce się skupić na
jednostkach, które mają znaczenie strategiczne, czyli piekarskiej
„urazówce” czy „siemianowskiej „oparzeniówce”, szpitalach
wojewódzkich w Bielsku-Białej i Częstochowie.
Czy ustroński szpital, do którego latami czeka kilka tysięcy
pacjentów do takich nie należy? Zaliczanie go do placówek
sanatoryjnych, a nie wysokospecjalistycznych jest pomyłką
czy celowy działaniem? Komu zależy na dyskredytowaniu Centrum Reumatologii wymienianiem w jednym ciągu
z placówkami, mającymi opracować programy naprawcze?
W Ustroniu nie ma potrzeby tworzenia takiego planu, gdyż
szpital jest w dobrej kondycji finansowej.
Bardziej dokładne, ale również mogące mylić informacje
podał 12 lutego poczytny branżowy portal internetowy „Rynek
Zdrowia”. Nagłówek głosi: Zbycie udziałów czterech placówek
uzdrowiskowych planuje samorząd województwa śląskiego. To

Od ponad 20 lat w Czeskim
Cieszynie działa księgarnia pod
szyldem „Knihkupiectvi - Księgarnia - Biblos”. W książkowy
biznes zainwestowali trzej Polacy mieszkający na Zaolziu.
Placówka mieści się w kamienicy, która przed wojną była
własnością Macierzy Szkolnej.

* * *

W Dębowcu obchodzono 75.
rocznicę pierwszego zrzu-
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tu „Cichociemnych”. Chodzi
o wydarzenia w nocy z 15 na 16
lutego 1941 roku, kiedy to na
Śląsku Cieszyńskim dokonano
pierwszego zrzutu spadochroniarzy w ogarniętej wojną Europie. Wśród uczestników uroczystości był minister obrony
narodowej Antoni Macierewicz
oraz parlamentarzyści i władze
samorządowe.

* * *

W Międzyświeciu odbyło się
Forum Rolnicze Podbeskidzia.
Rolnicy, producenci i hodowcy mieli okazję bliżej poznać
zagadnienia związane, m.in.
ze sprzedażą bezpośrednią
i nowymi zasadami programu
rolnośrodowiskowego. Mowa

część szerszego planu zakładającego koncentrację na szpitalach
strategicznych - tych największych, pełniących ważne funkcje
w regionie. Tym samym kolejny raz Centrum Reumatologiczne
nie zostaje zaliczone do placówek specjalistycznych. Dalej
czytamy:
Plany zbycia udziałów są związane z sytuacją finansową
tych spółek uzdrowiskowych, która może wymagać kolejnego
podniesienia kapitału zakładowego ze strony właściciela, czyli
samorządu województwa, choć ustroński reumatolog nie ma nic
wspólnego z działalnością uzdrowiskową.
Na portalu medycznym wypowiada się ten sam urzędnik co
w „Aktualnościach” i znowu miesza reumatologię z sanatoriami:
Planowane zbycie udziałów czterech spółek „uzdrowiskowych” wpisuje się w planowane przekształcenia w jednostkach
służby zdrowia samorządu województwa. Ich zakładany cel to
lepsze wykorzystanie posiadanego potencjału oraz dostosowanie
oferowanych świadczeń do potrzeb rynku.
Bardzo dobitnie o potrzebach rynku mówią liczby oczekujących na przyjęcie do Ustronia. Na Oddział Reumatologiczny
– 3.965 osób (średni czas oczekiwania – 1.354 dni – ok. 4 lata),
na Oddział Rehabilitacyjny – 7.806 osób (4.029 dni – ok. 11
lat), na Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (endoprotezoplastyki) – 3.186 osób (2.628 dni – ok. 7 lat).
W odpowiedzi na medialne doniesienia, prezes Lech Wędrychowicz wystosował pismo do rzecznika Urzędu Marszałkowskiego Witolda Trólki z prośbą o przekazanie prawdziwych
informacji o szpitalu Polskiej Agencji Prasowej. Poniżej zamieszczamy fragmenty.
Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania
Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętka w Ustroniu jest:
1. Monoprofilowym, wysokospecjalistycznym Szpitalem
2. Jako Szpital (nie mylić z sanatorium), posiada kompletną
infrastrukturę dla udzielania kompleksowej opieki chorym reumatologicznym, tzn. Poradnia – Izba przyjęć – RTG – Apteka
– Oddziały szpitalne – Sale operacyjne. Dlatego też jesteśmy
Szpitalem, a nie Uzdrowiskiem.
3. Rocznie udzielamy ok. 6.000 hospitalizacji i 13.000 porad
ambulatoryjnych.
4. Szpital cieszy się olbrzymim powodzeniem wśród pacjentów
(tu dane z liczbą oczekujących, które podajemy powyżej).
5. Szpital nie jest zadłużony i nie ma zobowiązań wymagalnych.
6. Szpital jest przodującą Jednostką ochrony zdrowia w zakresie
stosowania wysokospecjalistycznych terapii z użyciem leków
biologicznych (wzrost kontraktu z NFZ w tym zakresie o 300%
w okresie ostatnich 24 miesięcy).
7. Koszty społeczne – szacujemy, że w samym tylko województwie
śląskim koszty ponoszone przez ZUS dla potencjalnych naszych
pacjentów to ok. 255 mln zł. Dlatego też aspirujemy do grona
ważnych Szpitali naszego województwa.
8. Podwyższenie kapitału spółki w wysokości 180 tys. zł nastąpiło w lecie ub. roku, po samozapłonie instalacji elektrycznej
na zewnątrz budynku, kwota była przeznaczona na odbudowę
struktury sieci przesyłu prądu.
Monika Niemiec
była ponadto o szkodach
i ubezpieczeniach w rolnictwie.
W spotkaniu uczestniczyło kilkaset osób.

* * *

W Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie, odbyła się
18. edycja Koncertu Walentynkowego na rzecz cieszyńskiego
hospicjum. Wystąpili uczniowie, absolwenci i nauczyciele
z „Kopera”. Koncert nosił tytuł
"Jak się żyło w PRL-u". Widownia była pełna.

* * *

Trwają przygotowania do modernizacji szlaku kolejowego
w Chybiu. Jednym z efektów
ma być wiadukt nad torami na
ulicy Bielskiej, co wyeliminuje

uciążliwe dla kierowców zamykanie drogi na czasu przejazdu
pociągu. Na skrzyżowaniu koło
kościoła i szkoły wybudowane
zostanie rondo.
				
* * *
Po raz piętnasty furmani rywalizowali w Istebnej. W zawodach
przeprowadzonych w minioną
niedzielę, wzięło udział kilkanaście załóg (dwóch furmanów
plus para koni) z Polski, Czech
i Słowacji.

* * *

Trwa czarna seria koszykarzy
KS MOSiR Cieszyn. Drużyna
znad Olzy doznała pod rząd pięciu porażek w drugoligowej rywalizacji i wypadła z czołowej
ósemki. 		
(nik)
18 lutego 2016 r.

WAŻNE TELEFONY
KARPATY RUMUŃSKIE SUBIEKTYWNIE
Ustroński Klub Ekologiczny serdecznie zaprasza na prezentację multimedialną Stanisława Kaweckiego „Karpaty rumuńskie
subiektywnie”, która odbędzie się w czwartek 18 lutego o godz.
17.00 w Izbie Historyczno-Przyrodniczej przy Nadleśnictwie
w Ustroniu (ul. 3 Maja 108). Autor znany z wcześniejszych
prezentacji i artykułów w Przyrodniku Ustrońskim, przedstawi
turystykę górską, przyrodę, kulturę i spotkania z mieszkańcami,
utrwalone w czasie pobytów w latach 2008 i 2011-2013 w tym
pięknym, a mało znanym nam regionie.

* * *

SPOTKANIE Z BEATĄ TYRNĄ
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły zaprasza na
spotkanie z Beatą (indi) Tyrną pt. „ Konno przez Mały Kaukaz”.
Spotkanie, ilustrowane pokazem fotografii odbędzie się 19
lutego (piątek) o godz. 17.00 w Czytelni MBP.

* * *

WYSTAWA PRAC URSZULI KLUZ-KNOPEK
Muzeum Ustrońskie zaprasza na wernisaż wystawy prac Urszuli Kluz-Knopek, mieszkanki Ustronia, artystki intermedialnej
wykorzystującej w swoich działaniach instalację, wideo oraz
fotografię, pt. „MONO NO AWARE”. Wernisaż odbędzie się
w sobotę, 5 marca o godz. 16.00 w Muzeum Ustrońskim.

* * *

Numer alarmowy

112

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

STRAŻ MIEJSKA
8 II 2016 r.
Przyjęto zgłoszenie o paleniu
śmieci i przeprowadzono kontrolę
w jednym z prywatnych domów.

Podejrzenia nie potwierdziły się.
9 II 2016 r.
Osobie odpowiedzialnej zgłoszono
pęknięcie pokrywy studzienki w ul.
Dębowej.
11 II 2016 r.
Mandatem w wys. 100 zł ukarano
obywatela Niemiec, który zablokował ruch na ul. Mickiewicza
i poszedł na lody.
12 II 2016 r.
Kilkakrotnie interweniowano
w sprawie powalonych drzew
i złamanych konarów. Zgłaszano
potrzebę uprzątnięcia lub wycięcia
(więcej o halnym na str. 4).
12 II 2016 r.
Mandatem w wys. 100 zł ukarano
mieszkańca Sosnowca za to, że
niewłaściwie parkując utrudniał
ruch na ul. Traugutta.
13 II 2016 r.
Mandatem w wys. 50 zł ukarano mieszkańca Żor, który
w Nierodzimiu przechodził przez
dwupasmówkę w miejscu niedozwolonym.
13 II 2016 r.
Podczas patrolu strażnicy znaleźli
psa. Czekał na właściciela w komendzie SM, ale ostatecznie trafił
do schroniska w Cieszynie. (mn)

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Wanda Brudny
lat 74		ul. J. Błaszczyka
Józef Kurowski
lat 81		ul. Chałupnicza
7/2016/1/N

Panu Karolowi Brudnemu,
prezesowi Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Żony

śp.

Wandy Brudny

Halny rozrzucał śmieci i całe kosze na odpady.

składa
Zarząd i członkowie SMKU
oraz pracownicy Muzeum Ustrońskiego
7/2016/2/N

„Nie umiera ten, kto pozostaje w sercu
i pamięci bliskich”
Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

śp.

Józefa Kurowskiego
składają

Rodzinie
Przewodniczący Rady Miasta Ustroń,
Radni oraz Burmistrz i pracownicy Urzędu Miasta.
7/2016/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

Fot. SM

XXII TURNIEJ TENISA O PUCHAR MIASTA
Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe „Siła” i Urząd Miasta
Ustroń zapraszają na XXII Turniej Tenisa Stołowego „O Puchar
Miasta Ustroń”, który odbędzie się 27 i 28 lutego. W sobotę wystąpią uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów w kategorii
zrzeszeni i niezrzeszeni (konieczna zgoda rodziców na udział
w turnieju), a w niedzielę organizatorzy zapraszają uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, seniorki i seniorów. Przewidziano osobną
klasyfikację w dwóch kategoriach wiekowych dla zrzeszonych
(do III ligi) i niezrzeszonych. Rywalizacja toczyć się będzie
w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2. Początek Turnieju
o godz. 9, a zapisy przyjmowane będą przed rozpoczęciem. Obowiązkowe jest obuwie z jasną podeszwą. Szczegółowy regulamin
znajduje się na stronie www.ustron.pl.
7/2016/3/R

SKUP SAMOCHODÓW
515-409-571

ZA
GOTÓWKĘ

wszystkie marki - całe i uszkodzone

POMOC DROGOWA 24 H
7/2016/2/R

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

18 lutego 2016 r.			
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PO HALNYM

7/2016/5/R

ODCHUDZANIE BEZ EFEKTU JOJO

Ponad połowa polskich kobiet jest niezadowolona ze swojej wagi.
Niektóre Panie nieustannie są na jakiejś diecie, a mimo wszystko
efektów brak!
dze. Jest to niestety bardzo zgubne myślenie!
Przy takim podejściu, metabolizm będzie się
spowalniał, dostosowując się do dziennej ilości
dostarczanych kalorii. W okresie głodu (długie
przerwy pomiędzy posiłkami) uruchamia tzw.
„system obronny” i zaczyna magazynować energię w postaci tkanki tłuszczowej, na kolejny taki
czas. Żeby schudnąć skutecznie i bez efektu jo-jo trzeba metabolizm przyśpieszyć, a najlepiej
zrobimy to jedząc odpowiednio zbilansowane
posiłki o stałych porach” – radzi Marta Kurpas
z centrum dietetycznego Naturhouse w Ustroniu.

Dietetyk Naturhouse w Ustroniu
Marta Kurpas
CO ZROBIĆ BY WYGRAĆ Z NADWAGĄ?
Większość osób podejmujących próby odchudzania chce szybko zobaczyć efekty swoich
trudów. Na starcie mamy więc już złe podejście
do diety samej w sobie. Jej przebieg to wyzwanie
dla organizmu i naszej silnej woli. Nie schudniemy w ciągu 7 dni, jak obiecują okładki kolorowych magazynów. Dieta to zmiana naszych
nawyków żywieniowych, która trwać powinna
całe życie.
JEDZ SYSTEMATYCZNIE
„Nadal panuje przekonanie, że im mniej
będziemy jeść, tym szybciej stracimy na wa-
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NAWADNIAJ ORGANIZM
Kolejnym problemem jest nieodpowiednie nawodnienie organizmu w ciągu dnia. Organizm
potrzebuje wody do wszystkich procesów metabolicznych, w tym również do oczyszczania się
z toksyn. W przypadku zbyt małej ilości wypijanej wody, będzie ona kumulowana w naszym
ciele i pojawi się problem m.in. obrzęków.

8 lutego straż miejska prowadziła patrole na terenie całego miasta w związku
z silnym wiatrem. Na bieżąco zgłaszano
leżące na ulicach konary, połamane drzewa, znaki, tablice reklamowe, m.in. na
ul. Sanatoryjnej halny złamał latarnię,
na bulwarach i na ul. 3 Maja podmuchy
stłukły klosze. 9 lutego interweniowano na
ul. Źródlanej, gdzie na środku ulicy leżało
zwalone drzewo. Tego samego dnia zabezpieczano tablicę z herbem Ustronia i miast
partnerskich, stojącą przy skrzyżowaniu
ul. Katowickiej i Cieszyńskiej. Części
zaczęły się odrywać i mogły zagrażać
samochodom. Przez cały wtorek sprawdzano, jakie jeszcze szkody wyrządził
wiatr i np. na skrzyżowaniu ul. Szpitalnej
z Grażyńskiego znaleziono zerwane lustro.
W kolejnych dniach nadal wiało i 11 lutego
strażnicy miejscy zabezpieczali miejsce
wycięcia drzewa, które zagrażało przystankowi i oczekującym tam ludziom. Było
to na Brzegach przy wjeździe na wiadukt.
Usuwaniem drzew zajmowała się straż
pożarna, którą trzeba było wezwać również
na ul. Grażyńskiego, gdzie drzewo opierało
się o płot i w każdej chwili mogło spaść
na chodnik. Utrzymujące się kilka dni wichury naniosły wiele śmieci do potoków.
12 lutego strażnicy sprawdzali przepusty,
z których wiele było pozatykanych. Informacje przekazywano odpowiednim służbom. Na zdjęciu widać przepust przy ul.
Tartacznej.
(mn) Foto: SM

7/2016/4/R

który nie tylko rozpisze dla nas jadłospis, ale
również dobierze odpowiednie dla naszego
organizmu suplementy, które wspomogą dietę.
WARTO KORZYSTAĆ Z OKAZJI DO
BEZPŁATNYCH KONSULTACJI
Jeżeli dotąd nie było możliwości do spotkania z dietetykiem, zacznij odchudzanie od bezpłatnej konsultacji.
Na bezpłatną konsultację można umówić
się już dziś. Wystarczy zostawić dane na stronie: www.zaproszenie.naturhouse-polska.pl
lub zadzwonić do centrum Naturhouse.

Centrum Dietetyczne
Naturhouse w Ustroniu

ul. Kościelna 2 (Wejście od ul. Daszyńskiego)
tel. 608 663 343
Godziny otwarcia:
Poniedziałek:
11.00 - 19.00
Czwartek:
11.00 - 19.00
Wtorek, Piątek: 8.00 - 16.00
Środa:		
10.00 - 18.00

PODSTAWA TO DOBRZE DOBRANA DIETA
Następnym, częstym problemem jest źle
dobrana dieta. Większość z tych ogólnie dostępnych, ma na celu wyeliminowanie jakiegoś
składnika np. węglowodanów czy tłuszczy.
Dobra dieta, aby była skuteczna, musi być
odpowiednio dobrana i zbilansowana – w tym
celu najlepiej udać się po poradę do dietetyka,
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Zdaniem
Burmistrza

O nowym boisku mówi burmistrz
Ireneusz Szarzec.

* * *

Narada roczna komendantów. Na pierwszym planie przy prawym stole komendant Komisariatu Policji w Ustroniu Janusz Baszczyński.
Fot. Policja

POLICYJNA MAPA

10 lutego w cieszyńskiej komendzie
odbyła się narada roczna, podczas której
omówiono stan bezpieczeństwa w powiecie
cieszyńskim za rok 2015, wyniki osiągnięte
przez cieszyńskich policjantów oraz określono priorytety w walce z przestępczością
w bieżącym roku. W spotkaniu uczestniczył wicekomendant wojewódzki Policji
w Katowicach insp. Piotr Kucia. Naradę
prowadził szef cieszyńskiego garnizonu
mł. insp. Jacek Bąk, a wśród zaproszonych
gości byli m.in. burmistrz Cieszyna Ryszard
Macura, starosta cieszyński Janusz Król,
prokurator rejonowy Mariusz Lampart,
a także przedstawiciele terenowego NSZZ
Policjantów.
Dzień później cieszyńscy policjanci
rozpoczęli pracę nad stworzeniem mapy
w ramach systemu „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”. Ma ona obrazować mieszkańcom informacje dotyczące
przestępczości i zagrożeń mających miejsce w ich najbliższym otoczeniu. Projekt
zakłada zgromadzenie i poddanie analizie wszelkiego rodzaju informacji, mają-

cych istotne znaczenie dla bezpieczeństwa
mieszkańców regionu. Do społecznego
dialogu w siedzibie Starostwa Cieszyńskiego zaproszeni zostali przedstawiciele
władz samorządowych na szczeblu powiatowym, miejskim i gminnym, radni
powiatowi i przewodniczący komisji ds.
bezpieczeństwa i porządku w dwunastu
gminach, przedstawiciele służb mundurowych, kierownicy służb inspekcji i straży
w powiecie, przedstawiciele służby
zdrowia, sądu i prokuratury, placówek
oświatowych, dziennikarze oraz mieszkańcy powiatu. Każdy z biorących udział
w spotkaniu gości miał możliwość zaprezentowania własnych uwag i spostrzeżeń.
Sugestie uczestników debaty i konsultacje
społeczne będą jednym z głównych narzędzi wykorzystanych do opracowania
mapy zagrożeń, która będzie zawierała
informacje o przestępstwach pospolitych,
kryminalnych oraz drogowych. Wnioski
z debaty i zgłoszone propozycje pozwolą na
kierowanie sił i środków Policji w miejsca,
gdzie należy zwiększyć bezpieczeństwo.

Mapa zagrożeń powstaje przy współpracy z samorządami. Powyżej w trakcie obrad radna
powiatowa Anna Suchanek oraz przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz.
Fot. Policja
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Od początku lutego funkcjonuje nowe
boisko ze sztuczną nawierzchnią na dawnym stadionie Klubu Sportowego „Kuźnia
Ustroń”.
Inwestycję rozpoczęto w ubiegłym roku
na wiosnę, więc trwała kilka miesięcy.
Otrzymaliśmy dofinansowanie rozłożone na dwa lata z Ministerstwa Sportu.
W ramach tej inwestycji powstała sztuczna
nawierzchnia z podbudową, odwodnieniem, instalacją nawadniającą, powstało
też ogrodzenie i drogi dojazdowe. Dodatkowym elementem jest instalacja oświetleniowa pozwalająca korzystać z boiska
po zmroku. Zastosowane rozwiązania są
na zaawansowanym poziomie technologicznym, wykonywane przez jedną z najbardziej znanych polskich firm zajmująca
się tego typu inwestycjami.
Nawierzchnia boiska charakteryzuje
się bardzo dobrymi parametrami, przede
wszystkim długością włókien murawy. Są
one wyższe w porównaniu z innymi tego
typu boiskami w okolicy. To powinno skutkować lepszym komfortem gry i dłuższą
żywotnością.
Boisko jest tak wyposażone, by można
było na nim prowadzić rozgrywki, więc
Kuźnia od wiosny będzie na tym boisku
mogła rozgrywać swoje mecze. Jesienią,
z uwagi na budowę, Kuźnia grała wszystkie mecze w lidze okręgowej na wyjeździe.
Teraz wszystkie zagrają u siebie.
Inwestycję pomyślano w ten sposób, że
jest etapem dalszej rozbudowy naszego
stadionu. Powstała droga obsługująca
powstałe boisko, będzie służyła także
mającemu powstać boisku z nawierzchnią
naturalną i zapleczem.
Powstałe boisko posiada wiele cech
przewyższających dotychczasowe boisko
z nawierzchnią naturalną. Można je bardziej intensywnie eksploatować, również
w okresie zimowym. Oczywiście trzeba
się zmierzyć z utrzymaniem boiska ze
sztuczną trawą w zimie. Boisko musi
być odśnieżane, ale tak, by nie zniszczyć
włókiem nawierzchni zielonej. Jesteśmy
w trakcie zamawiania urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymywania nawierzchni. W lecie byłaby to zgrabiarka i czyszczarka, w zimie odśnieżarka. Wszystkie
parametry takiego urządzenia muszą
być zgodne z wymogami producenta nawierzchni.
Podstawowym użytkownikiem boiska
będzie KS „Kuźnia Ustroń”. Prowadzone
na nim będą treningi piłkarskie i rozgrywki. Z powstałego harmonogramu wynika,
że boisko będzie wykorzystywane do
późnych godzin wieczornych.
Mam nadzieję, że ta inwestycja przysłuży się popularyzacji i rozwoju piłki nożnej.
Boisko to jest pomyślane i wybudowane
na potrzeby piłki nożnej. Notował: (ws)
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Zebranie otworzył W. Zieliński i przywitał gości.

Fot. W. Suchta

SAMOCHÓD ROBI WRAŻENIE

Rozpoczął się cykl zebrań Ochotniczych
Straży Pożarnych w naszym mieście.
Jako pierwsi na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym spotkali się druhowie z OSP
Nierodzim. Zebranie w remizie w Nierodzimiu otwierał prezes jednostki Władysław Zieliński witając przybyłych gości:
radną Jolantę Hazukę, dyrektorkę Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nierodzimiu Dorotę Kohut, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i
Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta
Alicję Żyłę, przewodniczącego Rady Miasta Artura Kluza, radnego Marka Górnioka, przewodniczącego Zarządu Osiedla
w Nierodzimiu Wita Kozuba, komendanta
miejskiego OSP Damiana Legierskiego.
Prowadzenie zebrania powierzono Robertowi Rymorzowi. Sprawozdanie za
ubiegły rok przedstawił W. Zieliński mówiąc, że jednostka liczy 44 członków
czynnych, 18 wspierających, jest jeden
członek honorowy. W ubiegłym roku szeregi poszerzyły się o 3 członków. Funkcjonują Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze,
a ich opiekunami są: Damian Leszczyna
i Mateusz Konieczny. W 2016 r. było 28
wyjazdów alarmowych.
– 7 października był dniem szczególnym
dla naszej jednostki – mówił W. Zieliński.
– Odebraliśmy od producenta samochód
gaśniczy ciężki scania P 370. Dzięki dotacji Urzędu Miasta, dodatkowej dotacji
RSRG i dotacji z Ochrony Środowiska
z Katowic oraz dzięki sponsorom udało
się zrealizować tą kosztowną inwestycję.
Samochód ten poprawiebezpieczeństwo
pożarowe w naszym mieście i powiecie.
Prezes mówił też o remontach w remizie, podnoszeniu wyszkolenia przez
druhów. Strażacy z Nierodzimia brali też
26 kwietnia udział w 7. Ogólnopolskiej
Pielgrzymce Strażaków do Częstochowy.
W sprawozdaniu finansowym skarbnik
R. Rymorz poinformował, że w 2015 r.
dochody jednostki wyniosły 877.232 zł,
wydatki 880.906 zł. W imieniu Komisji
Rewizyjnej jej przewodniczący Ludwik
Kudła wnioskował o udzielenie zarządowi absolutorium. Karol Ciemała zaprezentował plan działania OSP Nierodzim
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na 2016 r. Jednostka tradycyjnie będzie
uczestniczyć w obchodach świąt, organizować imprezy sportowe i kulturalne,
przewidziany jest remont kuchni. 29 maja
odbędą się obchody jubileuszu 90-lecia
istnienia OSP Nierodzim. Planuje się też
pozyskiwanie nowych członków.
W zebraniu uczestniczyło 76% druhów
z prawem głosu, więc obrady były prawomocne. Głosowano nad absolutorium
i przyjęto je jednogłośnie.
Odbyły się wybory Zarządu, Komisji
Rewizyjnej i delegatów. R. Rymorz poinformował, że dotychczas Zarząd liczył
9 osób, a Komisja Rewizyjna 5 osób
i zaproponował, by taki stan utrzymać,
co przyjęto jednogłośnie. Przystąpiono
do wyborów, najpierw prezesa, a na tę
funkcję wybrano ponownie Władysława
Zielińskiego, następnie naczelnikiem wybrano Mariana Leszczynę. Poza nimi nowy
zarząd tworzą: zastępca prezesa Karol Ciemała, skarbnik Robert Rymorz, sekretarz
Anna Sajan, zastępca naczelnika Tomasz
Pezda, członkowie: Mateusz Konieczny,
Damian Leszczyna, Tadeusz Madzia.

Odznaczenia za wysługę lat.

Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: przewodniczący Ludwik Kudła,
zastępca Jan Sajan, sekretarz Remigiusz
Wyka, członkowie: Michał Kukuczka,
Karol Rabin.
Delegatami na zjazd miejski zostali L.
Kudła, T. Pezda i R. Rymorz, natomiast
przedstawicielami jednostki w Zarządzie
Miejskim OSP W. Zieliński i K. Ciemała.
Zebranie było okazją do wręczenia odznaczeń za wysługę lat. Otrzymali je: za 50
lat w OSP: Sylwester Chrapek i Jan Sajan,
za 45 lat: Karol Ciemała, Ludwik Kudła,
Czesław Sajan, Władysław Zieliński, za 35
lat: Franciszek Ciemała, za 20 lat: Andrzej
Pilch, za 5 lat: Daniel Madzia.
Odznaki Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych otrzymali: Kornelia Rusin, Patrycja Bańka, Magdalena Grudzień, Angelika
Bury, Bartosz Chwastek, Paweł Pinkas.
Następnie głos zabrali goście. A. Żyła
stwierdziła, że strażnica pięknieje, dziękowała też za zabezpieczanie imprez
miejskich. A. Kluz wyraził zadowolenie,
że w jednostce jest tyle młodzieży, co
dobrze rokuje na przyszłość, dziękował
też za akcje ratownicze i zabezpieczanie
imprez. A nowy samochód robi wrażenie.
D. Kohut dziękowała za dobra współpracę,
natomiast J. Hazuka stwierdziła, że dzięki
OSP mieszkańcy Nieordzimia mogą się
czuć bezpiecznie. Dziękowała też za to,
że w remizie radni i Zarząd Osiedla mogą
przyjmować interesantów. M. Górnik
gratulował osiągnięć, nowego samochodu
i tak licznych Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych. D. Legierski gratulował
natomiast sprawnego przeprowadzenia zebrania i wysokiej frekwencji. W minionym
roku po raz pierwszy podczas odsłonięcia
tablic katyńskich na Pomniku Pamięci
Narodowej zaprezentował się pododdział
honorowy złożony z druhów z ustrońskich
OSP. Dobrze się zaprezentował i powinien
w przyszłości także uczestniczyć w podobnych uroczystościach.
Zamykając zebranie prezes W. Zieliński
stwierdził, że przed druhami sporo pracy
i zaprosił na jubileusz jednostki w maju.
Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta
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FERIE
NA CZANTORII
Kolej Linowa Czantoria przygotowała atrakcyjną promocję
cenową dla młodzieży ustrońskiej.
Już od 15 lutego aż do końca sezonu zimowego (30 marca 2016)
młodzież do 19 roku życia mieszkająca w Ustroniu na podstawie
legitymacji szkolnej będzie mogła zakupić w kasach biletowych
karnety promocyjne.
Karnety promocyjne:
- karnet 2 godzinny w cenie 36 zł
- karnet 4 godzinny w cenie 44 zł
- karnet na dowolne 3 dni w cenie 120 zł
- karnet na dowolne 5 dni w cenie 150 zł
- karnet na dowolne 10 dni w cenie 250 zł
- karnet na dowolne 14 dni w cenie 300 zł
Ważne - karnet narciarski jest niezbywalny - odsprzedaż lub
udostępnianie karnetu innym osobom spowoduje zablokowanie
karnetu.
Młodzież korzystającą z przygotowanej promocji obowiązuje
regulamin cennika oraz kolei linowej dostępny przy kasach biletowych i na stronie internetowej:www.czantoria.net
Kolej Linowa Czantoria

NA FERIE KONTROLE
KURATORIUM

Rozpoczynają się ferie w województwie śląskim. W tym
samym czasie, od 15 lutego do 28 lutego 2016, ferie zimowe
ma województwo lubelskie, łódzkie, podkarpackie i pomorskie.
Uczniowie z pięciu województw przerwę w nauce mają jako
ostatni spośród wszystkich dzieci z całego kraju. Warto przypomnieć, że od roku szkolnego 2003/2004, zgodnie z przyjętą
zasadą, terminy ferii zimowych w kolejnych latach zmieniają
się cyklicznie.
W naszym województwie przez najbliższe dwa tygodnie odpoczywać będzie ponad pół miliona (dokładna liczba to 505.136
tysięcy) dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
Z informacji zebranych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach według stanu na 12 lutego 2016 wynika, że: liczba turnusów
zgłoszonych przez organizatorów z województwa śląskiego
wynosi 987 dla 42212 uczestników, w tym:
– liczba turnusów poza granicami kraju: 60 dla 2060 uczestników,
– liczba turnusów organizowanych w miejscu zamieszkania – półkolonie, zima w mieście i inne formy: 507 dla 25091
uczestników.
Liczba turnusów wypoczynku zarejestrowanych na terenie
województwa śląskiego objętych nadzorem Śląskiego Kuratora
Oświaty, czyli odbywających się na naszym terenie to 906 dla
39.040 uczestników.
Powyższe dane będą się zmieniać w ciągu trwania ferii i opracowywane są na podstawie zgłoszeń wypoczynku w Kuratorium
Oświaty w Katowicach.
Pracownicy kuratorium prowadzić będą kontrole turnusów
wypoczynku zlokalizowanych na terenie woj. śląskiego, w tym
również w miejscu zamieszkania. Takie kontrole już się odbyły na
zimowiskach zlokalizowanych na naszym terenie w pierwszych
tygodniach ferii.
Co roku w czasie trwania zimowego wypoczynku dzieci
i młodzieży jest uruchamiana interwencyjna, całodobowa linia
telefoniczna: 32 207-70-77.
Anna Wietrzyk
Rzecznik Kuratorium Oświaty w Katowicach
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W JEDYNCE CHĘTNIE
CZYTAJĄ

Już kolejny raz w Szkole Podstawowej nr 1 odbywał się konkurs
czytelniczy. Tym samym wpisujemy się w realizację priorytetu
MEN w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję
i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży. W pierwszym okresie
roku szkolnego uczniowie klas pierwszych zapoznali się z przygodami Plastusia, czytając z nauczycielem, samodzielnie lub z rodzicami
książkę M. Konopnickiej Plastusiowy Pamiętnik. Uczniowie klas
drugich w dwóch etapach zapoznali się z twórczością Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Trzecioklasiści czytali baśnie Hansa Christiana
Andersena. W każdej z klas przeprowadzono testy, podsumowujące
znajomość treści. Uczniowie klas 4-6 mieli do wyboru dwie książki:
C.S. Lewisa Alicja w krainie czarów oraz J. M. Barrie Piotruś Pan.
Dla nich konkurs miał hasło tematyczne ODWRÓCENI. Najważniejszym zadaniem było przeczytanie jednej z książek, a następnie
napisanie listu do przyjaciela i zachęcenie go do poznania jej treści.
Oto uczniowie, którzy w swoich klasach wykazali się najlepszą
znajomością proponowanych utworów: klasa 1 a - Maja Boruta,
klasa 1 b - Wojciech Macura, klasa 1 c - Patryk Kujawa, klasa 2
a - Mikołaj Łuka, klasa 2 b - Jan Hadaszczak, klasa 2 c - Radosław
Kalkowski, klasa 3 a - Jan Korcz, klasa 3 b - Tymoteusz Greń.
Wśród uczniów klas 4 - 6 na nagrodę zasłużyła Weronika Trzaskacz z klasy 5b, która przeczytała obie książki i napisała dwa
listy, w których w bardzo przekonująco zachęciła przyjaciół do
ich przeczytania. Ponadto wyróżniono uczniów: klasa 1 a - Filip
Gancarz, Adam Kuś, klasa 1 b - Jadwiga Mynarz, klasa 1 c - Pola
Jancarczyk, Nikola Ogrodzka, Wiktor Tetera.
Nagrodzeni uczniowie otrzymali dyplomy, książki ufundowane
przez księgarnię Rednose z Bielska-Białej oraz drobne upominki.
Czytanie to czynność wymagająca nie tylko biegłości technicznej,
ale też skupienia, myślenia, kojarzenia i wyobraźni, czyli tego,
co współcześnie jest wysoko cenione. Warto więc dbać o to, aby
nasze dzieci jak najwięcej czasu spędzały w towarzystwie dobrej
książki - do czego zachęcamy też dorosłych!
Organizatorem konkursu jest pani Izabela Morys, ale odbył się
on także dzięki wsparciu wychowawców klas 1-3 i nauczycieli j.
polskiego. W następnym okresie nie zwolnimy i konkurs będzie
miał ciąg dalszy.
Zespół Promocji SP-1

PRĘTEM W AUTOMAT

10 lutego ustrońscy policjanci zatrzymali 45-letnią mieszkankę
Cisownicy, która w centrum Ustronia włamała się do automatu
gier zręcznościowych. Grozi jej kara do 10 lat więzienia.
Policjantów powiadomił pracownik jednego z salonów, który
opowiedział, że kobieta przez weekend przegrała dużą sumę
pieniędzy i postanowiła je odzyskać. Metalowym prętem uszkodziła automat, ukradła prawie 12.000 zł i uciekła w nieznanym
kierunku. Kryminalni ustalili, kim była hazardzistka, zatrzymali
sprawczynię i odzyskali skradzione pieniądze. Podejrzana nie
była wcześniej karana, a teraz zostanie jej postawiony zarzut
kradzieży z włamaniem, do którego się przyznała. O jej dalszym
losie zadecyduje teraz sąd.
(m)
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADNYCH
(cd. ze str. 1)
- podjęcia prac projektowych dotyczących
budowy Orlika Lekkoatltycznego przy SP
5 w Lipowcu w uzgodnieniu z Dyrekcją SP
5 i nauczycielami WF,
- możliwości zorganizowania Biura Pomocy
Prawnej dla mieszkańców Ustronia,
- zmiany organizacji ruchu na ul. Partyzantów w okolicy SP 1 i G 1 poprzez
wykonanie progów zwalniających oraz
wyznaczenia miejsca do wysadzania i odbierania dzieci,
- publikowania w Gazecie Ustrońskiej
informacji dla mieszkańców o możliwości
skorzystania z pomocy prawnej,
- o powołanie radnego Piotra Nowaka
w skład komisji mieszkaniowej,
- ujęcie w budzecie miasta na rok 2016
inwestycji pn. Termomodernizacja SP5
z możliwością dofinansowania ze źródeł
zewnętrznych,
- rozpatrzenie możliwości podwyżek płac
dla pracowników administracji i obsługi
placówek oświatowych w miarę środków
pojawiających się w budżecie.
Komisja zainicjowała ponadto wyselekcjonowanie potrzeb placówek oświatowych
pod kątem przygotowań projektu budżetu,
z których finalnie w budżecie na rok 2016
znalazły się m.in zakupy pieców konwekcyjnych oraz prace remontowe w szkołach
i żłobku miejskim.
Komisja pozytywnie zaopiniowała informację nt. zasobów pomocy społecznej
za rok 2014.
Komisja Architektury, Inwestycji,
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej:
Komisja Architektury przeanalizowala
zasób posiadanych przez gminę gruntów
pod względem możliwości budowy basenu,
dzieki czemu udało się w budżecie miasta
na rok 2016 zabezpieczyć środki na dokupienie ewentualnych niezbędnych terenów
i opracowanie koncepcji budowy obiektu.
Wnioskiem radnej Jolanty Hazuka poprawiona został nawierzchnia drogi bocznej od
ul. Harbutowickiej oraz przeprowadzono
remont kładki pieszo-rowerowej na Wiśle
w Nierodzimiu w kierunku na Bernadkę.
Wniosek ten wspierał także radny Piotr
Roman. Radny Marek Górniok – pełniący obowiązki wiceprzewodniczącego tej
Komisji - wnioskował ponadto o budowę
chodnika przy ul. Wiejskiej – ta sprawa
z przyczyn formalnych i finansowych została odłożona na przyszłe okresy.
W II kwartale 2015 złożono wnioski
do Burmistrza Miasta między innymi
w sprawach:
- remont pasa drogowego na ul. Błaszczyka,
remont ul. Traugutta,
- przygotowania koncepcji uwzględniającej wykonanie prac niezbędnych w celu
zabezpieczenia nieruchomości wzdłuż
potoku Młynówka w ciągu ul. Polnej przed
zalewaniem wodami cieku,
- nawiązania współpracy z uczelnią wyższą
celem przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji odwodnienia terenów
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miasta zlokalizowanych przy ul. Partyzantów, M. Curie-Skłodowskiej, ul. Reja, i ul.
Asnyka do ul. 3 Maja.,- wprowadzenia na
drogach powiatowych ul. Partyzantów i ul.
3-go Maja zmiany organizacji ruchu w zakresie wprowadzenia progów wyspowych
w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu
pieszych zwłaszcza idących do szkoły
dzieci,
- uzupełnienia oświetlenia przez firmę
Tauron na ul. Traugutta,
- przedłożenia wykazu obowiązujących
gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych należytego wykonania inwestycji
przez firmy wykonujące prace na zlecenie
miasta celem przeanalizowana przez poszczególnych radnych w ramach swojej
dzielnicy istniejącego stany wykonanych
inwestycji w zakresie ewentualnych napraw
gwarancyjnych,
- odtworzenia obiektu mostowego na potoku Młynówka w rejonie ul. Słonecznej.
Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek dot. budowy ronda na skrzyżowaniu
ul .Daszyńskiego i Kuźniczej biorąc pod
uwagę wysokie koszty wykonania oraz
fakt, że droga ta jest drogą powiatową. Rada
Powiatu nieprzewidziała środków na taką
inwestycję w latach 2014-2020. Ponadto
projekt złożony zakładał wykonanie przesunięcia jezdni na tereny prywatne.
Komisja przyjęła i przekazała właściwym
organom powiatu wniosek radnego Piotra
Romana o przygotowanie projektu i współfinansowanie zmiany organizacji ruchu na
tym skrzyżowaniu poprzez zastosowanie
lewoskrętu od Skoczowa w kierunku ul.
Kuźniczej.
W kwartale III kluczowe wnioski skierowane do Burmistrza Miasta dotyczyły
m.in. :
- wykonania nawierzchni odcinka ul. Lipowskiej do posesji 176-178 - wniosek
radnego Piotra Romana,
- rozbiórki budynku przy ul. Osiedlowej 16,
- wykorzystywania 100%frezu asfaltowego
pozyskiwanego z remontów nawierzchni
na utwardzanie poboczy dróg na terenie
miasta – wniosek radnej Jolanty Hazuka,
- oświetlenia ul. Wantuły na jej końcowym
odcinku,
- radny Roman Siwiec wnioskował o kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej
na ul. Akacjowej - co znalazło swoje odzwierciedlenie w planach budżetowych na
rok 2016.
Na wnioski radnych Piotra Nowaka
i Piotra Romana złożono także wniosek
o przygotowanie analizy możliwości
wykonania chodnika na ul. Lipowskiej
z uwzględnieniem własności gruntów
i kosztów inwestycji.
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał w sprawie zaliczenia ulic Sanatoryjnej oraz Szpitalnej do kategorii dróg
gminnych, a także uchwały w sprawie dofinansowania wymiany instalacji elektrycznej
oraz systemów ppoż w kościele św. Anny.
Komisja negatywnie zaopiniowała budowę placu zabaw dla dzieci na działce
1118/3 biorąc pod uwagę fakt wysokiego

zagrożenia bezpieczeństwa w związku
z sąsiadującą drogą o wysokim natężeniu
ruchu pojazdów, proponując jednocześnie
lokalizację placu zabaw na terenach przyszkolnych.
Komisja pozytywnie zaopniowała możliwość wykonania placu z urządzeniami dla
osób starszych w Lipowcu jako wniosek
do budżetu.
Komisja Budżetu
i Przestrzegania Prawa
przyjęła na posiedzeniach II kwartału
informację Straży Miejskiej, Policji i Straży
Pożarnej nt. bezpieczeństwa miasta przed
sezonem letnim 2015 oraz o stanie zasobów
mieszkaniowych miasta, przesuwając decyzję o budowie mieszkań komunalnych na
4 kwartał po przedstawieniu szczegółowych planów przez Wydział Mieszkaniowy
i TBS sp z o.o. zatwierdziła i pozytywnie
opiniowała sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2014 oraz uchwałę
w sprawie absolutorium dla Burmistrza
Miasta za 2014 rok.
Komisja przekazała do Burmistrza Miasta wnioski m. in. w sprawach:
- udzielenia informacji nt. trybu powoływania i doboru członków Rad Nadzorczych oraz komisji jednostek Miasta Ustroń
a także czasie trwania tych powołań,
- udzielenia informacji nt. obowiązków prokurenta w spółce TBS Ustroń i uzasadnienie
konieczności powoływania tego stanowiska
w tak niewielkiej spółce,
- opracowania kosztorysu szacunkowego
budowy kompleksu basenowego zawierającego 6 torów 25-metrowych, basen
rekreacyjny oraz strefy szatni i SPA w tym
pozyskania informacji na temat kosztów
utrzymania takiego obiektu.
Komisja zawnioskowała o przeprowadzenieprzez Komisję Rewizyjną kontroli
Gazety Ustrońskiej pod kątem finansowym
oraz realizacji zadań statutowych. Komisja
wnioskowała także do Rady Powiatu Cieszyńskiego o sfinansowanie piłkochwytów na boisku przylegajacym do Muzeum
Ustrońskiego celem ochrony zabudowań
i zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników boiska.
W sierpniu radny Grzegorz Krupa zainicjował projekt uruchomienia Jarmarku
Adwentowego wraz z zakupem choinki
i stylowych domków handlowych jako
nowej atrakcji zimowej i potencjalnego
symbolu miasta.
W III kwartale komisja wnioskowała
o umieszczenie w projekcie budżetu na rok
2016 remontu ul. Fabrycznej prowadzącej
do Cmentarza Komunalnego. Na wniosek
ZNP złożony przez panią Prezes Ewę Lankocz komisja wnioskowała o przekazanie
informacji nt. zmian uposażeń pracowników niepedagogicznych w miejskich placówkach oświatowych za lata 2011-2015.
Komisja pozytywnie zaopniowała propozycję wprowadzenia do budżetu 2016 kwoty 3000 PLN na projekt „Działaj Lokalnie”.
Opiniowano także projekty uchwał
w zakresie tematycznym komisji w tym
m.in. zmian w budżecie 2015, WPF, po18 lutego 2016 r.

życzki w WFOŚ, zarządzenia inkasa oraz
wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej.
Komisja Koordynacyjna
Prace Komisji Koordynacyjnej kierowanej przez Przewodniczącego Rady Miasta
mają na celu głównie przygotowanie
i sprawne przeprowadzenie obrad Rady
Miasta następujących dzień po obradach
Komisji. Ponadto na komisję Koordynacyjną kierowane są kluczowe sprawy
dotyczące całego miasta i wykraczające poza specyfikę jednej komisji. I tak
w II kwartale w konsekwencji negatywnej
opinii Komisji Budżetu i Przestrzegania
prawa dotyczącej sprawozdania spółki KL
Czantoria komisja wypracowała wnioski
mające na celu pomoc i ukierunkowanie
działań Zarządu Spółki w tym: - przedstawienie planu rozwoju (naśnieżanie

i oświetlenie) stoku „Faturka”,
- przygotowanie wariantów wieloletnich
umów dzierżawy gruntów użytkowanych przez KL Czantoria w związku
z wygasającymi w 2015 roku poprzednimi
umowami.
Komisja negatywnie zaopiniowała możliwość dofinansowania zakupu nartowiska
wraz z karczmą na terenach sąsiadujących
z koleją linową.
Komisja Koordynacyjna w zakresie
innych tematów przekazała m. in :
- negatywną opinię nt. wieloletniej dzierżawy gruntów na terenie stawów przy ul.
Sportowej,
- wniosek o przygotowanie uchwały Rady
Miasta z apelem do Marszałka Województwa w sprawie poprawy bezpieczeństwa na
DK 941 od granicy miasta w Obłaźcu do

Tablicę odsłonił M. Bożek w asyście A. Georga.

Fot. W. Suchta

SZLAK DO LĘDZIN

W niedzielę 14 lutego przy Czytelni
Katolickiej dokonano odsłonięcia tablicy
poświęconej świętym apostołom Słowian
Cyrylemu i Metodemu. Tablicę zaprojektował Zbigniew Niemiec, a wykonał Andrzej Piechocki. Fundatorami są Czytelnia
Katolicka oraz rodziny Bożków, Georgów
i Kaniów, a odsłonięcia dokonał Michał
Bożek. Następnie tablicę poświęcił proboszcz parafii św. Klemensa ks. Antoni
Sapota. Na tablicy jest logo szlaku Cyryla
i Metodego autorstwa Z. Niemca. Logo to
będzie się pojawiać na szlaku Cyryla i Metodego, na razie na terenie Ustronia, czyli
od Soloku do Nierodzimia. Następnie
szlak będzie przebiegał przez Skoczów,
Wiślicę, Strumień, Wisłę Wielką i Małą,
Miedźną, a zakończenie w Lędzinach
na górce św. Klemensa, czyli w miejscu
najbardziej znanym z kultu i legendy
o Cyrylu i Metodym. Po odsłonięciu tablicy w kościele pw. św. Klemensa odbyła
się msza św. w intencji trwania w wierze
chrześcijańskiej w Ustroniu w 1150 rocznicę przybycia misji chrystianizacyjnej
św. Cyryla i św. Metodego oraz ich uczniów na Śląsk Cieszyński i 1140 rocznicę
rozpoczęcia misji chrystianizacyjnej św.
18 lutego 2016 r.			

Metodego i jego prezbiterów w kraju
Wiślan i na Śląsku.
Po mszy św. w Czytelni Katolickiej
Elżbieta i Andrzej Georgowie wygłosili
prelekcję „Trasa cyrylo-metodiańskiej

Modlitwa i poświęcenie.

skrzyżowania w Hermianicach,
- rozpoczęcie procedury wprowadzania
budżetu obywatelskiego oraz reaktywowanie Młodzieżowej Rady Miasta,
- zorganizowania spotkania z Prezesem
Zarządu CSR Zawodzie w sprawie realizacji inwestycji w rejonie al. Legionów na
terenie obiektu hotel Olimpic,
- rozpoczęcie procedury zakupu działki
oraz przygotowania wstępnej koncepcji budowy kompleksu basenowo-rekreacyjnego
w pierwszym etapie otwartego z możliwością rozbudowy o część krytą.

* * *

W kolejnym wydaniu Gazety Ustrońskiej podzielimy się z państwem tym, nad
czym pracowaliśmy w 4 kwartale 2015
roku - szczególnie w zakresie opiniowania
budżetu na rok 2016.
misji chrystianizacyjnej na Śląsku Cieszyńskim w latach 865-866”.
O idei już drugiej takiej tablicy w naszym mieście mówił Andrzej Georg:
– Patronem misji Cyryla i Metodego jest
św. Klemens, ponieważ to oni przywieźli
szczątki wydobyte na Krymie. Prawdopodobnie spoczywały w klasztorze na górze
św. Klemensa u Osvientimia. A górka św.
Klemensa w Lędzinach też jest w pobliżu
Oświęcimia. Tablice chcemy stawiać
w miejscach kultu, tak gdzie są kościoły
pw. św. Klemensa, czyli w Ustroniu,
Miedźnej i Lędzinach, w miejscach związanych z Wiślanami oraz w miejscach z
nazewnictwem starocerkiewno-morawskim, czyli potok Radoń, rzeka Wisła
wymieniana w tym języku – tłumczy
A. Georg. - O ile miasto wyrazi zgodę
następna tablica powstanie na starym
cmentarzu katolickim. Szlak ma służyć
ukazaniu, że sto lat przed chrztem Polski
z Wielkich Moraw przyszła na nasze
tereny chrystianizacja w obrządku słowiańskim. Jest to jeden z większych szlaków pielgrzymkowych. Czesi i Słowacy
wytyczyli szlak o długości 960 km, a ja
się zwróciłem do biskupa w Żylinie, żeby
szlak podciągnąć do granic Polski, a ja go
dalej poprowadzę do Lędzin.
Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta
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REGGAE WALENTYNKI

Znakomity Silesian Sound System ze swoją nową płytą „Czas na zmiany”.

Fot. M. Niemiec

Patrycja Habdas w rockowym duecie z Wiktorią Tajner.

Fot. M. Niemiec

Piękna pogoda, dobra muzyka i miłe towarzystwo.

Fot. M. Niemiec
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(cd. ze str. 1)
Jeśli ktoś chciał się podzielić swoim
szczęściem z innymi, mógł przelać na
papier, co mu leży na sercu i wrzucić do
specjalnej skrzynki. Prowadząca koncert
czytała wiersze i życzenia publiczności,
a ta nagradzała oklaskami małe arcydzieła. Na przykład wiersz pana Marka: Oj
Walenty, Walenty, kocham się jak najęty.
Kocham się na Halembie, tam jestem
mocny (w gębie). Kocham się na Czantorii
w przepięknych szczytów glorii. Kocham
się też w Ustroniu na każdym prawie
groniu.
Na koncertową frekwencję na pewno
miała wpływ piękna pogoda. Widzowie
wystawiali twarze do słońca i słuchali młodych wokalistów z Ustronia i okolic. Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu
i Turystyki Katarzyna Czyż-Kaźmierczak
powiedziała:
– To dla młodych artystów okazja, żeby
spróbować sił na prawdziwej scenie
z profesjonalnym nagłośnieniem. Chętnych było bardzo dużo, niektórzy oczekiwali honorarium za występ. Konwencja
dzisiejszego programu tego nie przewidywała, ale przy okazji zebraliśmy sporo
kontaktów do osób, które mogą występować na naszych scenach w przyszłości.
W niedzielę mogliśmy wysłuchać wykonawców dobrze już znanych – Radka
Stojdy na gitarze elektrycznej, wokalistki
– Wiktorii Tajner czy Patryka Demkowskiego, który już w wieku 16 lat doczekał
się mini recitalu. Mniej znani adepci sztuki
estradowej też się dobrze zaprezentowali, a byli to: Agnieszka Kubala, Oliwia
Borecka, Patrycja Habdas, Martyna Knapik z gitarzystą Adamem Penkałą oraz
Weronika Świeder z gitarzystą Józefem
Salikiem. Młodzież dostąpiła zaszczytu
supportowania profesjonalnych zespołów.
Silesian Sound System rodem z Ustronia
to: Paweł Chwastek (Chwaściu), Paweł
zupryn (Ceen) i Wojciech Żmijewski
(Vojta), którzy zaprezentowali utwory ze
swojej najnowszej płyty „Czas na zmiany”
i największe przeboje. Na miejscu widoczna była grupka fanów zespołu, która od
razu dała się porwać do tańca, ci mniej odważni i tak byli pod wrażeniem dźwięków
i tekstów Silesiana.
Na koniec zaprezentowała się gwiazda
zespół „Tabu”. Grupa powstała w 2003
roku i od tego czasu zagrała ponad pół
tysiąca koncertów, zdobyła najważniejsze nagrody na muzycznych festiwalach
i nagrała cztery studyjne albumy. Muzyka
„Tabu” to głównie reggae z mocno słyszalną sekcją dętą oraz osobiste teksty.
Znakomitej muzyki wysłuchało wiele
osób, również kierowcy stojący w korkach. Od godz. 13 do 16 nie można było
ani wjechać, ani wyjechać z miasta. Cała
ul. Brody była zakorkowana, również ul.
Cieszyńska i Daszyńskiego w stronę centrum. Ul. 3 Maja wolno poruszający się
sznur samochodów jechał od Wisły. We
wszystkich sklepach, lokalach, cukierniach
w centrum były kolejki, tłumy spacerowały
ul. Grażyńskiego.
Monika Niemiec
18 lutego 2016 r.

NAUKOWE
HITY

x.

Fot. M. Niemiec

TEKLA NA DZIEŃ DOBRY

„Polski folk, który podobija świat” taki
tekst na pasku w dole ekranu czytali widzowie programu „Dzień Dobry TVN”,
gdy gośćmi byli członkowie zespołu Tekla
Klebetnica z Ustronia. Anna Adamowska
i Zygmunt Czupryn rozmawiali na kanapie
z Anną Kalczyńską i Marcinem Mellerem,

a reszta muzyków przygotowywała się do
występu. Nasi artyści, jak zawsze wypadli
sympatycznie, inteligentnie, potrafili podzielić się swoją pasja, jaką jest muzyka
pasma Karpat. Mieli też okazję na antenie
popularnego programu zaprezentować
swój talent i niedawno wydaną płytę. (mn)

ŚWIĘTA RAZ JESZCZE
26 stycznia mieszkańców Miejskiego
Domu Spokojnej Starości w Ustroniu
odwiedziły dzieci z Przedszkola nr 6
w Ustroniu Nierodzimiu, aby przedstawić
szczególne jasełka. Szczególne dlatego,
że Dzieciątko w stajence odwiedzały
dzieci z różnych kontynentów: był Murzynek, Chińczyk, Indianin, dziewczynka
z Oceanii nosząca na szyi wianek z kwiatów. Te dzieci przynosiły Dzieciątku dary
charakterystyczne dla danego kontynentu.
Wśród przychodzących do Dzieciątka
byli też Trzej Królowie, dzieci przebrane
za pastuszków, aniołki, oczywiście byli
również Maria i Józef. Dzieci śpiewa18 lutego 2016 r.			

ły kolędy, mówiły wierszyki związane
z Bożym Narodzeniem, tańczyły. Ostatnie dziecko przebrane było za misjonarza
tzn. jego strój zawierał istotne elementy
określające jego działalność. Dziecko to
zachęcało do rozgłaszania Ewangelii po
całym świecie, docierania do ludzi, którzy
jeszcze o niej nie słyszeli.
Na zakończenie dzieci zostały poczęstowane wafelkami w czekoladzie
i nagrodzone oklaskami. Zadowoleni z występu mieszkańcy powrócili do swoich zwykłych zajęć, a dzieci
z opiekunkami wróciły do przedszkola.
Julianna Fusek

„Rehabilitacja kardiologiczna – wyzwania przyszłości i pamięć tradycji ” to
temat XX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego, które
odbywało się od 10 do 13 lutego. Wykłady miały miejsce w Hotelu Gołębiewski
w Wiśle, a „Warsztaty echokardiograficzne: podstawy echokardiografii, możliwości, interpretacja, wykorzystanie
w rehabilitacji kardiologicznej” w Śląskim Centrum Rehabilitacji i Prewencji
w Ustroniu.
W Sympozjum wzięli udział wybitni
wykładowcy będący autorytetami w zakresie zapobiegania, diagnostyki, leczenia
i rehabilitacji chorób układu sercowo-naczyniowego. Mając świadomość wyjątkowości jubileuszu, Komitet Naukowy
i Organizacyjny, w skład którego wchodzili m. in.: Jadwiga Wolszakiewicz, Ryszard Piotrowicz, Edyta Smolis-Bąk, Dominika Szalewska oraz dyrektor ŚCRiP
Zbigniew Eysymontt i wicedyrektor ds.
medycznych, Michał Gałaszek, dołożył
wszelkich starań, aby poziom naukowy
był jak najwyższy, a w programie każdy
znalazł coś dla siebie.
Program Sympozjum był przekrojem
tego, co najważniejsze we współczesnej
kardiologii z perspektywy Polski i Europy. Podczas sesji naukowych poruszano
wiele ciekawych tematów, z których
właściwie każdy można określić mianem
„hitu” konferencji. Starannie przygotowane i rozbudowane sesje warsztatowe,
dały wyjątkową okazję praktycznego
przygotowania do prowadzenia w swojej
codziennej praktyce diagnostyki nieinwazyjnej i rehabilitacji.
(mn)

BEZPŁATNE
WARSZTATY
DLA KAŻDEGO
RODZICA

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej” oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają na Warsztaty Kompetencji
Wychowawczych dla Rodziców. Pierwsze
spotkanie pt. „Rodzic jak góra, jak budować autorytet i utrzymać dobrą pozycję”
odbędzie się we wtorek 23 lutego w godz.
18-19.30 w Ośrodku „Można Inaczej”,
Rynek 4/5 (budynek biblioteki). Warsztaty
organizowane są w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” dofinansowanego
przez Fundację „Dzieci Niczyje” i są bezpłatne. Więcej informacji można uzyskać
pod nr. tel. 500-231-259 lub 33 854-33-99.
W sumie do końca kwietnia odbędzie się
6 spotkań.
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Aleksandra Ciompa mknie do mety.

Fot. W. Suchta

DRUGI RAZ NA STOKŁOSICY
– Staraliśmy się zrobić wszystko, co
w naszej mocy, by zawody przeprowadzić.
Startujące dzieci miały wyjazd na górę
i wyciąg talerzykowy gratis. Dla opiekunów wprowadziliśmy specjalną promocję
na bilety, więc wszyscy chętni mogli wziąć
udział w Zawodach o Maskotkę Ustronia
– mówi prezes Kolei Linowej „Czantoria” Zbigniew Kufrej. Imprezę udało się
przeprowadzić na polanie Stokłosica przy
górnej stacji wyciągu.
Zawody rozpoczął przejazd pokazowy
Ustroniaczków między bramkami. Potem
maskotki Ustronia na mecie wręczały czekolady wszystkim uczestnikom zawodów.
W tym roku Ustroniaczkami byli: Zuzia
Kostka, Wiktoria Pokorny i Kacper Walczak. Cała trójka kilka lat temu startowała

w tych zawodach, co dobrze wspominają.
– Z pierwszego startu jeszcze w przedszkolu mało co pamiętam – mówi W. Pokorny. - Jedynie mam zdjęcia. Natomiast
te ostatnie pamiętam dobrze. Wtedy brały
już udział rywalki ze Śląskiej Ligi, a ja
w młodszej grupie, więc spokojnie mogłam wygrać. Miło wspominam tamte
zawody i teraz dobrze być Ustroniaczkiem,
patrzeć jak dzieci się cieszą z nagród, tak
jak ja kiedyś.
– Swój pierwszy start w Ustroniaczku
zaliczyłem w wieku siedmiu lat – twierdzi K. Walczak. - Trochę byłem zły, bo
zająłem drugie miejsce, ale po roku wystartowałem, walczyłem dzielnie i byłem
już pierwszy. A w bycie Ustroniaczkiem
wkręciła mnie Wiktoria i jest dobrze.

Gratisowy powrót na start Radosława Kalkowskiego.
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Fot. W. Suchta

– Startowałam od czasu gdy miałam 6 lat
– mówi Z. Kostka. - Te zawody bardzo mi
się podobały i sama chętnie brałam udział.
Pamiętam nagrody i fajną atmosferę,
a najbardziej mi się wtedy podobały chodzące i jeżdżące na nartach Ustroniaczki.
Były wtedy dla mnie takie duże! Teraz
będąc Ustroniaczkiem przybijałam „piątki” wszystkim dzieciom.
Na starcie stanęło 49 dzieci i wszystkie
dzielnie walczyły. Klasyfikacje prowadzono w każdym roczniku. Ustroniaczki
na podium młodym zawodnikom wręczał
prezes Z. Kufrej, firma Milka dla każdego
miała paczkę z własnymi wyrobami. Na
zakończenie, tradycyjnie już wszyscy
uczestnicy pozowali do zdjęcia.
– Tegoroczna zima nas ćwiczy, ale chyba
to, co dziś odbyło się przy górnej stacji,
wszystkim się podobało. Do tego słoneczny dzień, przepiękne widoki. Najważniejsze, że widziałem uśmiechy na twarzach
dzieci – mówi Z. Kufrej.
Narciarskie Zawody o Maskotkę Ustronia rozegrano po raz piętnasty. Od początku z tą imprezą związana jest Grażyna
Winiarska z Urzędu Miasta. Poprosiłem
ją o kilka zdań na temat tych zawodów,
na co powiedziała:
– W 2000 r. rozstrzygnięty został konkurs
ma maskotkę naszego miasta, a został
nią tzw. Ustroniaczek. Wtedy to stwierdziłam, że dobrze byłoby zorganizować
zawody dla dzieci, patronem rywalizacji najmłodszych byłby właśnie Ustroniaczek. Pierwsze Narciarskie Zawody
o Maskotkę Ustronia odbyły się w 2001 r
na stoku narciarskim Polanka pod Czantorią u Marioli Michalskiej. Tam zawody
odbywały się do 2006 r. W 2007 r. warunki
na stoku były wyjątkowo niesprzyjające,
ale żeby tych zawodów nie odwoływać
zostały przeniesione na polanę Stokłosica
przy górnej stacji Kolei Linowej „Czantoria”. Zachowana została ciągłość, a zawody przeniosły się na trasy Kolei Linowej
i w latach 2008-15 rozgrywane były
na dolnej polanie Solisko. Współpraca
z Koleją Linową układała się bardzo dobrze od początku, w czym spora zasługa
prezesa Czesława Matuszyńskiego. Pierwsze zawody były rozgrywane z ręcznym
pomiarem czasu. Gdy Kolej zakupiła fotokomórkę od kilku lat jest to elektroniczny
pomiar czasu, taki jak na profesjonalnych
zawodach. W tym roku znowu złe warunki
śniegowe zmusiły nas do przeniesienia
zawodów na Stokłosicę. Impreza odbywa
się zawsze w sympatycznej, można powiedzieć rodzinnej, atmosferze. Od początku
najbardziej rywalizację przeżywają rodzice, wszyscy chcą, by to ich dziecko wygrało, natomiast wiele pogodniej podchodzą
do tego sami startujący. Jako organizatorzy
też staramy się, by było więcej zabawy niż
rywalizacji, dlatego też wszystkie dzieci
są nagradzane, nawet gdy ominą bramki.
Zresztą z mijaniem bramek jest wiele
zabawnych sytuacji. Podczas jednych
z pierwszych zawodów tatuś dość długo
tłumaczył synowi jak ma jechać. Ten wystartował i po tym tłumaczeniu starał się
przejeżdżać pod płachtą między dwoma
tyczkami jednej bramki gigantowej, co mu
się idealnie udało. Uważam, że Narciar18 lutego 2016 r.

skie Zawody o Maskotke Ustronia bardzo
dobrze się przyjęły i będą kontynuowane,
oby tylko pozwalała na to aura.
Wyniki (skrót mb – minął bramkę):
dziewczynki:
(rocznik 2012): 1. Kaja Nowak - Knurów, (2010): 1. Hania Ciba – Chrząstawa,
(2009): 1. Sara Doroftei – Górki Małe,
2. Aleksandra Czerwińska – Ustroń, mb
Aleksandra Porwisz – Zwardoń, (2008):
1. Izabela Pielesz – Czeski Cieszyn, 2.
Karolina Zwardoń – Zwardoń, 3. Marysia Chmiel – Bytom, (2007): 1. Kamila
Wojciech – Ustroń, 2. Nikola Glenc – Rydułtowy, 3. Aleksandra Ciompa – Ustroń,
4. Nina Brachaczek – Ustroń, 5. Zuzanna
Gołąb – Sosnowiec, 6. Kamila Pawłowska
– Kozy, 7. Julia Czyż – Ustroń, 8. Martyna
Kubień – Ustroń, 9. Marta Zwolińska –
Ustroń, 10. Paulina Stekla – Ustroń, (2006):
1. Weronika Pokorna – Ustroń, 2. Karolina
Nowak – Knurów, 3. Marta Szymocha –
Częstochowa, mb Asia Chmiel – Bytom,
chłopcy:
(rocznik 2012): 1. Wiktor Zwardoń
– Zwardoń, (2011): 1. Michał Kustra
– Ustroń, 2. Michał Gomola – Ustroń,
(2010): 1. Ignacy Nowak-Beskidzki – Bielsko-Biała, 2. Wojciech Sikora – Ustroń,
3. Franek Kubień – Ustroń, (2009): 1.
Mikołaj Heczko, 2. Michał Kluz, mb
Filip Chwastek i Andrzej Czyż – wszyscy
Ustroń, (2008): 1. Igor Olszak – Ustroń,

Dziewczynki z rocznika 2007 na podium.

2. Aleksander Deda – SRS Czantoria,
3. Miłosz Augustyński – Katowice, 4.
Michał Porwisz – Zwardoń, 5. Radosław
Kalkowski – SRS Czantoria, 6. Rafał
Czyba – Ustroń, 7. Piotr Polok – Ustroń,
8. Maciej Nieszporek – Katowice, (2007):
1. Jakub Nowak – Knurów, 2. Tomasz

Fot. W. Suchta

Bierut – Katowice, 3. Kacper Greene
– Ustroń, 4. Tomasz Filipek – Gliwice,
5. Mateusz Bujok – Ustroń, (2006): 1.
Szymon Ogiegło – Skoczów, 2. Kamil
Baszczyński – SRS Czantoria, 3. Dawid
Jurasz – Ustroń, 4. Szymon Sadowski –
Gliwice.
Wojsław Suchta

WSPOMNIENIA ZASZYTE
W KOŁDERCE

Wizyta w Muzeum Ustrońskim przy ul.
Hutniczej jest obowiązkowa dla miłośników rękodzieła. Do końca lutego można
tam oglądać wystawę patchworków Anny
Strygner z Ustronia i Grażyny Hurny
z Pszczyny. A. Strygner, emerytowana
nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1
zawsze lubiła robótki ręczne, szydełkuje,
haftuje, robi na drutach, ale największą
przyjemność sprawia jej szycie. Tak mówi
o swojej pasjji:
– Szyłam ubranka dla lalek, potem ubrania dla siebie, dzieci i różne rzeczy na
potrzeby domu. Wiele się zmieniło, kiedy
przeszłam na emeryturę i kiedy zostałam
babcią. Szukając pomysłów na kołderkę
dla Dominika, odkryłam ogromne bogactwo wzorów w internecie – dopiero
wtedy poznałam słowa Patchwork i Quilt.
Wtedy też trafiłam na stronę „Kołderka
za jeden uśmiech” i w lutym 2009 r.
dołączyłam do tego projektu. To kontakt
z Kołderkowymi Cioteczkami rozwinął
we mnie pasję do szycia. Poznałam cudowne kobiety i przy okazji wiele się od
nich nauczyłam. Zaczynałam na Singerce
z pedałami, później dostałam walizkowego Łucznika, teraz mam maszynę firmy
Janome – żadne cudo, ale ułatwia szycie,
choć wiele rzeczy i tak wykańczam ręcznie. Kocham szycie, uwielbiam szyć,
mam masę pomysłów i nie lubię powielać wzorów. Te i inne moje prace można
oglądać na moim profilu na Facebooku.
18 lutego 2016 r.			

Pani Ania jest skarbnicą wiedzy na
temat patchworków, stąd wiemy, że
prawdziwy patchwork powinien być
wykonany koniecznie z używanego materiału. Pierwotnie patchworki szyto, gdy
panna wychodziła za mąż. Członkinie jej
społeczności – sąsiadki, krewne – zbierały się i wspólnie wykonywały kołderkę
z kawałków ubrań, które dziewczyna
nosiła od dzieciństwa. Zaszyte w kołderce wspomnienia miały zapewnić jej
powodzenie na nowej drodze życia, ale
przypominać o korzeniach.
Druga autorka, G. Hurna swoje patchworki pokazywała na wystawach
w Czechach i w Niemczech, a obecnie na
pierwszej wystawie patchworku w Polsce
w Szczecinie. W ramach projektu „Kołderka za jeden uśmiech” pani Grażyna
uszyła około 50 kołderek dla dzieci z całej
Polski. Zdjęcia większości prac można
zobaczyć na jej profilu na Facebooku.
Jak mówi Alicja Michałek z Muzeum,
wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem, zachwyt zwiedzających wzbudza
szczególnie torba (o wymiarach 53x70
cm), określana często jako cud i istne
dzieło sztuki. Jest wspólnym projektem
kilku pań pod kierownictwem A. Strygner.
Na wystawie można kupić upominki
autorstwa pani Ani – serduszka (8 zł),
ptaszki (10 zł), domki – przyborniki (15
zł).
Tekst i foto: Monika Niemiec
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STRAŻ MIEJSKA W USTRONIU

Straż miejska jest jednostką administracyjną Urzędu Miasta utworzoną na podstawie
zarządzenia burmistrza Miasta z 6 czerwca
1991 r. Działalność rozpoczęła z dniem 3
lipca 1991 r.
Straż wykonuje zadania w zakresie
ochrony porządku publicznego wynikające
z ustaw i aktów prawa miejscowego. Porządek publiczny rozumiany jest tu jako ład,
spokój, życie z godnie z prawami obowiązującymi w społeczeństwie.
Straż Miejska Ustroń ma siedzibę przy
ul. A. Brody 16, pracuje w systemie 12/24
w godz. 7.00-19.00 przez 7 dni w tygodniu.
Czas pracy jest zmieniany w zależności od
potrzeb. Nadzór nad działalnością straży
miejskiej sprawuje burmistrz i wojewoda za
pośrednictwem komendanta wojewódzkiego
Policji działającego w jego imieniu.
W ustrońskiej Straży Miejskiej zatrudnionych jest 8 pracowników. Wszyscy ukończyli podstawowy kurs szkolenia policyjnego
dla pracowników SM, kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kontroli
ruchu drogowego. Strażnicy na bieżąco biorą
udział w szkoleniach doskonalących.
SM wyposażona jest w bezprzewodową
łączność radiową, w komendzie posiada telefon stacjonarny – 33 854 34 83,
a w marcu 1999 r. do dyspozycji mieszkańców został oddany telefon komórkowy – 604
558 321, żeby móc się kontaktować ze strażnikami przebywającymi na patrolu (głównie
w godzinach popołudniowych, w soboty,
niedziele, święta). W celu lepszej organizacji
pracy i bliższego kontaktu z mieszkańcami
została wprowadzona służba dzielnicowego.
Dzielnicowi SM patrolują swoje dzielnice
i biorą udział w zebraniach mieszkańców
organizowanych przez zarządy osiedli.
Ustrońską strażą miejską dowodzi komendant, który ma swojego zastępcę. Pracuje również 5 starszych strażników i jeden
strażnik. Wyposażenie strażników to: 6 sztuk
kajdanek, 8 sztuk ręcznych miotaczy gazu,
samochód i 4 rowery.
Do stałych zadań strażników w naszym
mieście należą:
– obsługa interwencji zgłaszanych na
Komendę Straży Miejskiej,
– stałe patrole w pobliżu placówek szkolnych (w godz. porannych SP nr 1 i 2),
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– wizje lokalne z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta,
– kontrola osób handlujących na targowisku miejskim w zakresie przestrzegania
regulaminu targowiska kontrola postoju pojazdów w rejonie targowiska w dni targowe,
– kontrola handlu obwoźnego na terenie
miasta,
– prawidłowe plakatowanie na terenie
miasta,
– kontrola terenów zielonych nad rzeką
Wisłą od Nierodzimia do Polany w zakresie postoju pojazdów, handlu, zaśmiecania
i porządku publicznego – w okresie letnim,
– w okresie zimowym – akcja zimowa
(odśnieżanie, posypywanie, nawisy śnieżne
i lodowe),
– kontrole parków miejskich, placów
zabaw dla dzieci, boiska piłkarskie dla
młodzieży,
– kontrole stanu technicznego znaków
drogowych i tablic reklamowych,
– kontrole oświetlenia ulicznego w mieście,
– kontrola osiedli mieszkaniowych w zakresie przestrzegania porządku publicznego,
– obsługa monitoringu miejskiego (znajdujący się w komendzie SM system wymaga
modernizacji), a także wyjazdów na potrzeby Urzędu Miasta.
Straż Miejska współdziała z poszczególnymi wydziałami Urzędu Miasta, MOPS-em
i MDK „Prażakówka”, w razie potrzeby
obsługuje wyjazdy służbowe dla potrzeb
Urzędu Miasta.
Straż Miejska przeprowadza kontrole
sanitarno-porządkowe, z których sporządzane są protokoły pokontrolne prowadzone
są także kontrole kotłowni po otrzymaniu
zgłoszenia o podejrzeniu spalania śmieci
w piecach.
Straż Miejska zabezpiecza pod względem
porządkowym wszystkie imprezy kulturalne
i sportowe organizowane na terenie naszego
miasta przez Urząd Miasta. Pozostałe wydarzenia kulturalno-sportowe zabezpieczane
są po wcześniejszych uzgodnieniach organizatorów z władzami miasta, oraz spełnieniu
przez nich nałożonych obowiązków przy
organizowaniu imprez masowych.
W okresie zimowym strażnicy miejscy
na bieżąco kontrolują miejsca gdzie mogą

przebywać osoby bezdomne, współpracując w tym zakresie z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej.
W ubiegłym roku Straż Miejska nałożyła
za:
– wykroczenia przeciwko porządkowi
i spokojowi publicznemu – 5 upomnień, 2
mandaty na sumę 200 zł;
– wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu
osób i mienia – 17 upomnień, 13 mandatów
– 1.600 zł;
– wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu
i porządkowi w komunikacji – 198 upomnień, 52 mandaty – 5.400 zł;
– wykroczenia przeciwko obyczajności
publicznej – 2 upomnienia, 5 mandatów
– 500 zł;
– wykroczenia przeciwko urządzeniom
użytku publicznego – 10 upomnień, 14
mandatów - 1.250 zł;
– wykroczenia przeciw ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi – 1 upomnienie, 7 mandatów
– 700 zł;
– wykroczenia przeciw ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 68
upomnień, 19 mandatów – 2.050 zł;
– wykroczenia przeciw ustawie o ochronie
zwierząt – 1 mandat – 50 zł;
– wykroczenia przeciw ustawie o odpadach – 4 upomnienia, 2 mandaty – 450 zł.
Ogółem obywateli upominano 305 razy,
ukarano ich 115 mandatami na sumę 12.200
zł.
Oprócz tego strażnicy miejscy 33 razy
zakładali blokady na koła, 14 razy odprowadzali osoby nietrzeźwe do komisariatu
lub do domu, ujawnili 1 przestępstwo, ujęli
i przekazali policji 2 osoby, 2 razy zabezpieczali miejsce przestępstwa, 302 razy konwojowali dokumenty, przedmioty wartościowe
i pieniądze na potrzeby Urzędu Miasta
i współpracujących z nim instytucji.
Dalsza działalność:
– zabezpieczenie imprez kulturalnych –
44, imprez sportowych – 15, uroczystości
kościelnych – 3;
– kontrole porządkowe: prywatne posesje
– gospodarka odpadami ciekłymi i stałymi –
297, w tym 25 kontroli kotłowni domowych,
targowisko miejskie – 100;
– bezdomne psy – 22 psy trafiły do schroniska w Cieszynie;
– utylizacja zwierząt: psy – 4, sarny – 42,
koty – 43, dzik – 3, bóbr – 1, lis – 4, zając
– 7, wydra – 1, łania – 1;
– ranne zwierzęta: sarny – 5, koty – 1,
psy – 5, bocian – 1;
– awarie sieci: kanalizacja – 2, telefoniczna – 4 , energetyczna – 2, wodociągowa – 2;
– wyjazdy z pracownikami MOPS – 4;
pomoc osobom bezdomnym – 5; interwencja
w związku z zasłabnięciem na ulicy – 7;
interwencja w sprawie zniszczonych znaków
drogowych – 70; wizje lokalne z pracownikami UM – 37; pożar – 1; wybory – 3.
W ramach współpracy z policją: interwencje na prośbę dyżurnego – 46, wspólne
interwencje – 3, kolizje i wypadki drogowe
– 2, poszukiwanie osoby zaginionej – 6.
Zgłoszone interwencje – 887 (626 na
książkę interwencji, 230 zgłoszonych
w trakcie patroli, 31 zgłoszonych na e-mail).
Na podstawie sprawozdania
komendanta SM Jacka Tarnawieckiego.

18 lutego 2016 r.

LIST DO REDAKCJI

Co zrobić, żeby ludzie lepiej się rozumieli? Może tak na początek
wprowadzić na różnego rodzaju spotkaniach, zebraniach (także
w Sejmie) moje ulubione „przekażcie sobie znak pokoju”. Ech
rozmarzyłem się.
Andrzej Piechocki

SACRUM I PROFANUM
Można też rzec pomieszanie z poplątaniem. Taki był niedzielny
wieczór. Na Manhatanie policyjna interwencja. Przy Czytelni
Katolickiej odsłonięcie i poświęcenie kolejnej tablicy na szlaku
chrystianizacji prowadzonej przez Cyryla i Metodego. Uroczystość odbywała się przy akompaniamencie głośnej muzyki
dochodzącej z rynku, gdzie odbywał się koncert walentynkowy.
Przed mszą, na którą proboszcz zaprosił odsłaniających, odskoczyłem na rynek gdzie śpiewała i tańczyła młodzież w rytm
muzyki świetnego zespołu Silesian Sound System. Obok biblioteki
na oświetlonym boisku mecz koszykówki.
W kościele sporo ludzi, w tym młodzieży. Świetne kazanie
o zagrożeniach, które niesie nadmierny konsumpcjonizm, pornografia, prostytucja. O tym, że post to nie tylko dieta, ale coś więcej.
Podczas podniesienia słyszę z tyłu rumor i podekscytowane głosy.
Okazało się, że zesłabł uczestnik mszy i upadając uderzył głową
o marmurowy narożnik drzwi wejściowych. Opiekowała się nim
młodzież, która też wezwała karetkę. Stałem przy oszklonych
drzwiach wahadłowych, słychać było jeszcze muzykę kończącego
się koncertu. Aż tu nagle - co jest? W środku kościoła, między
drogą krzyżową kolorowy ekran z reklamą tras zjazdowych
na Czantorii. Po chwili zorientowałem się, że to w oszklonych
drzwiach odbija się świetlny bilbord wiszący na ścianie Banku
Spółdzielczego. Jeszcze tylko moje ulubione na mszach „przekażcie sobie znak pokoju". Miałem okazję uścisnąć ręce młodzieży
opiekującej się leżącym. Ratownicy zabrali do karetki rannego,
jak się okazało kuracjusza, który przyszedł na wieczorną mszę.
Po mszy, w Czytelni Katolickiej świetny wykład Andrzeja Georga - historyczny (nie polityczny). Można było wyobraźnią cofnąć
się o ponad tysiąc lat i próbować wyobrazić sobie jak wyglądała
wtedy nasza okolica porośnięta naturalną puszczą, otoczona
trudnymi do przebycia bagnami, a jednak przemierzali ją kupcy,
a jak kupcy to i zapewne zbójnicy i wojska różnych władców oraz
ci, którzy opowiadali miejscowym, że na południu istnieje inna
religia niż ta przez nich wyznawana.
No i taki to miałem, bogaty w wydarzenia, wieczór. Zresztą takich wieczorów w Ustroniu jest więcej. Nasze miasto słynie z tego,
że miało i ma bogatą ofertę kulturalno sportową (vide ustron.pl
fotogaleria). Problem tylko w tym, że tak niewielu z niej korzysta.
Co zrobić by zwiększyć aktywność mieszkańców. Co zrobić, by
ci co byli na rynku przyszli do kościoła, a ci z kościoła poszli na
rynek. By ci, co czytają „Politykę" czytali „W sieci" i na odwrót.
POZIOMO: 1) niepojęte zjawiska, 4) europejski
grosz, 6) w adresie, 8) morski bałwan, 9) zachodnie
imię żeńskie, 10) gatunek literacki, 11) konie czystej
krwi, 12) kościelny instrument, 13) mazurskie wczasowisko, 14) twarz, 15) państwo afrykańskie, 16) czeska
głowa rodziny, 17) głośne rozmowy, 18) mała Alicja,
19) operowe pieśni, 20) wypływa z wulkanu.
PIONOWO: 1) słodka tabliczka, 2) gadanie pod
publikę, 3) z Rysami, 4) słynny angielski uniwersytet,
5) impreza handlowa, 6) zimny półwysep, 7) silny
wybuch, 11) Anna dla bliskich, 13) metal alkaliczny.

BIBLIOTEKA

POLECA:

Jakub Jabłonka, Paweł Łęczuk – „DJ Wika. Jest moc !”

DJ Wika, a właściwie Wirginia Szmit, ma 76 lat i jest najstarszą
licencjonowaną didżejką w Polsce. Żona dyplomaty, z którym
pięć lat spędziła na placówce w Szwajcarii. Działaczka społeczna
zaangażowana w sprawy seniorów. Inspiruje i łamie stereotypy.
Jej dyskoteki, dancingi i imprezy taneczne łączą pokolenia
w całym kraju.

James McBride – „Ptak dobrego Boga”

Powieść amerykańska, która czerpie z najlepszych tradycji
historii łotrzykowskich i twainowskiego poczucia humoru.
W 1857 roku ważą się losy stanu Kansas, rozdartego między
zwolennikami niewolnictwa, a jego przeciwnikami. Mały Henry
Shackleford zrządzeniem losu zostaje wciągnięty w oko tego
cyklonu.
Książka odsłania przed czytelnikiem fascynujący obraz Ameryki sprzed wojny secesyjnej, daleki od wszystkiego, co znamy
z literatury i kina.

* * *

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu zaprasza wszystkich
chętnych na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Spotkanie
odbędzie się w środę 24 lutego o godz. 10.30 w Czytelni MBP.
7/2016/6/R

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

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

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

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy do 26 lutego.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 5

UROKI ZIMY
Nagrodę w wys. 50 zł oraz książkę wydawnictwa Koinonia
pt. „Jak powiedzieć kocham cię” otrzymuje: Teresa Moskała
z Ustronia, ul. Wojska Polskiego. Zapraszamy do redakcji.

18 lutego 2016 r.			
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Turniej rozgrywano w „ Prażakówce”.

Fot. W. Suchta

SZACHOWI MISTRZOWIE
Początkiem roku w MDK „Prażakówka”
odbywają się dwa turnieje szachowe – drużynowy i indywidualny. W obu turniejach startowali młodzi szachiści z sześciu ustrońskich
szkół: SP-1, SP-2, SP-3, SP-6, G-1 i G-2.
13 stycznia rozegrany został XI Międzyszkolny Turniej Szachowy o drużynowe mistrzostwo Ustronia juniorów. Wystartowało

15 trzyosobowych drużyn. Zwyciężyła drużyna Hunowie z SP-1 w składzie: Jakub Dziwisz, Wojciech Kondziela, Kamil Podżorski.
Kolejne miejsca: 2. Petarda z G-2: Dawid
Lipowczan, Kamil Marchewka, Jan Śliwka,
3. Galowie z SP-1: Jakub Folwarczny, Patryk
Nogowczyk, Mikołaj Śliwka, 4. Szachiści
z SP-6: Piotr Grabowski, Jakub Marekwica,

TĘCZOWY
TANIEC

Zespół „Tęcza” – grupa młodsza. Zespół prowadzi Katarzyna Rymanowska. Na
zdjęciu siedzą od lewej: Julia Puzoń, Zofia Gawlas, Julia Czyż. Stoją od lewej: Zuzanna Tomala, Wiktoria Żyła, Agnieszka Ochodek, Natalia Wróblewska, Marta Kocur, Julia Kamińska.
Fot. W. Suchta
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Szymon Sikora, 5. Fantik z G-2: Mikołaj
Gaffke, Alex Stanieczek, Jan Szewieczek, 6.
Kreszach z SP-6: Mariusz Chruszcz, Adam
Jurasz, Bartosz Mrowiec. Kolejne miejsca
zajęły druzyny: 7: Spartanie z SP-1, 8. Jedyni tacy z G-1, 9. Wikingowie z SP-1, 10.
Hetmanki z SP-6, 11. Błyskawice z SP-2,
12. Błękitni z SP-2, 13. Amazonki z SP-1,
14. Gambit z SP-3, 15. Muchomorki z SP-2.
Trzy najlepsze drużyny otrzymały puchary,
dyplomy i Kalendarze Ustrońskie 2016, za 4
i 5 miejsce dyplomy i Kalendarze Ustrońskie
2016, pozostali uczestnicy dyplomy, gadżety
i kalendarze ścienne. Turniej sędziowali
Łukasz Foltyn i Michał Retorski.
8 lutego rozegrano XI Międzyszkolny
Turniej Szachowy o tytuł indywidualnego
mistrza Ustronia juniorów. Zgromadził 40
uczestników, a rozgrywany był systemem
szwajcarskim, 7 rund z przyspieszonym do
8 minut tempem gry.
Indywidualnym mistrzem Ustronia juniorów na rok 2016 został Wojciech Kondziela
z SP-1. Ponadto w pierwszej dziesiątce
znaleźli się: 2. Dawid Lipowczan (G-2), 3.
Jan Śliwka (G-2), 4. Kamil Podżorski (SP1), 5. Kamil Marchewka (G-2), 6. Patryk
Nogowczyk (SP-1), 7. Jakub Folwarczny
(SP-1), 8. Mikołaj Gaffke (G-2), 9. Bartosz
Buszka (G-1), 10. Jakub Dziwisz (SP-1).
Najlepszą dziewczyną okazała się Maja
Nieckarz (SP-6).
Pierwsi trzej otrzymali puchary, medale i nagrody, od 4 do 10 miejsca medale
i nagrody, pozostali firmowe gadżety. Sędzią
głównym był Karol Linert. Wojsław Suchta
- W „Prażakówce” uczymy się tańczyć
i maszerować. A jak się maszeruje, trzeba
mieć wyprostowane ręce, podnosić nogi
i obciągać palce – mówią dziewczynki
z zespołu „Tęcza” działającego przy Miejskim Domu Kultury „Prażakówka”. Są to
tzw. mażoretki, czyli zespół uświetniający
wszelkie pochody, ale także imprezy artystyczne.
- Najtrudniejsze są podrzuty pałeczki,
ale zawsze można się nauczyć. Po to tu
przychodzimy – mówią mażoretki. - A
kiedy występujemy robimy przyjemność
rodzicom. Na początku było ciężko. Jak
przychodzi nowa dziewczyna, to jej pomagamy. A jak my tańczymy bez uśmiechu, to dziewczyny ze starszej grupy nas
rozśmieszają.
Gdy pytam, czy mażoretki mają coś wspólnego z wojskiem, gromko odpowiadają:
„Nie”! Podobną odpowiedź usłyszałem na
pytanie, czy chcą iść do wojska.
– Zespół „Tęcza” działa drugi rok. Jest to
dziewięć bardzo zdolnych dziewczynek mówi prowadząca zespół instruktorka Katarzyna Rymanowska. - Ćwiczą w domu i na zajęciach, więc widać efekty. Uczymy się podrzutów, przerzutów, elementów trudnych,
a mimo to z ochotą przychodzą na zajęcia. Tańczą z pomponami i pałeczkami.
Zawsze idą w korowodzie dożynkowym
i na otwarcie sezonu uzdrowiskowego.
Przed Dożynkami zgłaszają się dziewczyny
będące kiedyś naszymi mażoretkami i chcące iść w korowodzie. I idą w korowodzie.
To dla mnie największa radość, że wracają
po latach.
Wojsław Suchta
7 stycznia 2016 r.

Mecz kategorii U8 Kuźnia - Rekord.

Fot. W. Suchta

LIGA NAJMŁODSZYCH

13 lutego w hali Szkoły Podstawowej
nr 1 w Ustroniu, odbyła się ostatnia seria
spotkań w ramach III edycji Zimowej
Ligi grup młodzieżowych w piłce nożnej. Rywalizowano w trzech kategoriach
wiekowych: do lat 8 (U8), do lat 10 (U10)
i do lat 12 (U12).
W kategorii U8, po ostatnim gwizdku
sędziego, wszystkim zawodnikom i trenerom wręczono pamiątkowe dyplomy wraz
z medalami, czemu towarzyszyły błyski
fleszy rodziców. Na koniec osiem drużyn
kategorii U8 stanęło wspólnie do pamiątkowego zdjęcia. W tegorocznej edycji
Ligi udział wzięły następujące kluby: BTS
Rekord Bielsko Biała, Wiślańskie Orły, TS

Mecz kategorii U10 Kuźnia - Brenna.

7 stycznia 2016 r.			

Piast Cieszyn, APN Kuźnia Ustroń, KP
Beskid Skoczów, Silesia Cieszyn, Orlik
Brenna, Spójnia Landek.
W kategorii U10 toczyła się zacięta
rywalizacja o pierwsze miejsce pomiędzy
zespołami APN Kuźni Ustroń oraz Silesii
Cieszyn. Lepsi okazali się zawodnicy gospodarzy, którzy tym samym obronili tytuł
wywalczony przed rokiem. Na trzecim
miejscu drużyna BTS Rekord Bielsko Biała
i tuż za podium Orlik Brenna. Na kolejnych
miejscach: 5. TS Piast Cieszyn, 6. BTS
Rekord Bielsko Biała II, 7. KS Spójnia
Landek, 8. APN Kuźnia Ustroń II.
Najlepszym bramkarzem został Nikodem Olszowski (APN Kuźnia Ustroń),

Fot. W. Suchta

najlepszym zawodnikiem Adam Gibiec
(Silesia Cieszyn), strzelcem Jakub Malinowski - 26 bramek (TS Piast Cieszyn).
W najstarszej grupie rozgrywkowej
U12 również emocje trwały do ostatniego
gwizdka sędziego. O ile przewaga pierwszej w tabeli, po pierwszej kolejce spotkań,
APN Kuźni była duża, to na miejsce drugie
miały szanse wszystkie drużyny.
Najlepszym bramkarzem został broniący
także w starszej kategorii N. Olszowski (APN Kuźnia Ustroń), najlepszym
zawodnikiem Łukaszek Kacper (UKS
Orlik Czechowice-Dziedzice), strzelcem
Wojciech Maciejowski - 41 bramek (TS
Piast Cieszyn).
W kategorii U-12 najlepsza okazała
się APN Kuźnia Ustroń, kolejne miejsca
zajęły drużyny: 2. UKS Orlik Czechowice-Dziedzice, 3. TS Piast Cieszyn, 4. KP Beskid Skoczów, 5. KP Beskid Skoczów II, 6.
BTS Rekord Bielsko-Biała, 7. KS Spójnia
Landek, 8. RKS Cukrownik Chybie.
Po zakończeniu rozgrywek trener Kuźni
Mateusz Żebrowski powiedział:
- Za nami wielki finał trwających osiem
tygodni zmagań w trzech kategoriach
wiekowych. Rozegranych zostało wiele
spotkań, czemu towarzyszyło mnóstwo
emocji. Licznie przyjeżdżali kibicować
rodzice. Widać, że jest zapotrzebowanie na
tego typu turnieje, a dla dzieci największaą
frajdą jest rywalizacja z rówieśnikami.
Moim zdaniem szkoleniowo ta liga też
spełnia swoje zadanie skoro każda drużyna
grała w każdym dniu turnieju po dwie godziny. To wartościowe także dla trenerów,
bo jest to mocna jednostka treningowa.
Nie idziemy w kierunku większej liczby
drużyn, bo nie mamy takich możliwości, ale zależy nam na jakości i dlatego
w kategoriach wiekowych po 6-7 drużyn.
Niestety musieliśmy odmawiać niektórym
klubom, bo chętnych było wiele, ale 12
drużyn w kategorii wiekowej jest ponad
nasze możliwości organizacyjne. A zima
to trudny okres do treningów, szczególnie
dla drużyn nie mających ku temu dobrych
warunków. Co do poszczególnych grup
wiekowych, to zawsze mocno podkreślam,
że w najmłodszej nie kładziemy dużego
nacisku na rywalizację, choć oczywiście
chłopcy walczą. Ale nie ma tabel, indywidualnych nagród, bo chcemy poprzez
zabawę zarażać dzieci grą. To chyba się
udaje sądząc po reakcjach dzieci i rodziców. Każde dziecko z najmłodszej grupy
jest tak samo nagradzane. W starszych
grupach wygrały nasze drużyny. Chciałbym serdecznie podziękować trenerom
włączającym się w organizację, naszym
juniorom. To przedsięwzięcie wymagające
coraz więcej ludzi do tego, by wszystko
funkcjonowało, nie było poślizgów. Z roku
na rok uczymy się tego turnieju, staramy
się, by przyjeżdżający zespół nie musiał
długo czekać. Myślę, że kolejne zimowe
ligi będą wyglądały jeszcze lepiej. Pragniemy podziękować wszystkim zawodnikom
, trenerom oraz rodzicom za udział w tegorocznych zmaganiach III edycji Zimowej
Ligi grup młodzieżowych. Z tego miejsca
gorąco dziękujemy za udział i zapraszamy
już na kolejną czwartą edycję zmagań! Do
zobaczenia!
Wojsław Suchta
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18 II 17.00 Prezentacja multimedialna mgr. inż. Stanisława
								 Kaweckiego „Karpaty rumuńskie subiektywnie” 								 Izba Historyczno-Przyrodnicza przy Nadleśnictwie
								 w Ustroniu.
20 II 		 12.00 Wielkie Gotowanie Kwaśnicy - rynek wstęp wolny
21 II								I Zawody Łyżwiarskie o Maskotkę Ustronia - lodowisko
								 Al. Legionów
22-24 II 					 Warsztaty Ceramiczne - MDK „Prażakówka”
25, 26 II 					 Warsztaty Rękodzieła Artystycznego - MDK „Prażaków									ka”
27-28 II		 9.00 XXII Turniej Tenisa Stołowego „O Puchar Miasta
								 Ustroń” - sala gimnastyczna SP-2
28 II							 Zawody narciarskie o Puchar Czantorii - Czantoria

Z tego dobrobytu przewraca się nie tylko w głowach. Fot. M. Niemiec
Wynajmę garaż w okolicy Hermanic. 507-521-391.
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY USTROŃ tel. (33)854-53-98.

Poszukuję szlachetnej pomocy
domowej. 518-730-929.

KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek 3a
– szafy, garderoby, zabudowy wnęk
z drzwiami przesuwanymi i nie
tylko… Zamów bezpłatny pomiar.
RATY 0%. 728-340-518, 33-85422-57. www.komandor-ustron.pl

Karczma Podkowa zatrudni kucharkę, kelnerkę. Ustroń. 797237-684.

Bilety autokarowe, lotnicze, promowe. Mea Travel, Ustroń, ul. Rynek
3, tel. (33) 444-60-40.
Drewno kominkowe. (33) 85447-10.
Podłogi, drzwi, rolety, boazerie,
korek, karnisze. "MARKO" ul.
Cieszyńska (pod apteką). (33)
854-33-34.

KSEROGRAF poszukuje kandyta
do pracy na stanowisko obsługi
punku kserograficznego CV + Podanie prosze posylac droga mailowa
na : biuro@kserograf.com.pl do
19.02.2016
Lokal 40m2 + taras do wynajęcia
obok sanatrorium Równica. 505168-217.
Do wynajęcia 3 pokoje, kuchnia
umeblowana. 517-207-318, 33
854-70-11.

KONSULTACJE
I PRZETARGI

Ogłoszono przetarg:
- nieograniczony pn „Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym w Ustroniu przy ul. Hutniczej w ramach zadania „Utworzenie
integracyjnych stref rekreacji” – termin składania ofert – do dnia
29.02.2016 do godziny 10:00.
Więcej na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl

dziesięć lat temu
Drogi i chodniki pokrywa gruba warstwa lodu. Jedynie główne
ulice utrzymane są na czarno. Do walki z lodem używa się ciężkiego sprzętu.

* * *

11 lutego w remizie w Lipowcu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze tamtejszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
Otwierając obrady prezes Karol Małysz witał gości, a wśród nich
burmistrza Ireneusza Szarca, członka zarządu powiatowego OSP
Czesława Gluzę, komendanta miejskiego OSP Mirosława Melcera,
radnego i członka OSP Jana Lazara, przewodniczącego zarządu
osiedla i też członka OSP Antoniego Kędziora. Obrady prowadził
Józef Balcar. (...) Wybrano Zarząd OSP Lipowiec w składzie: prezes Tadeusz Krysta, wiceprezesi: Karol Małysz, Mariusz Musioł,
naczelnik Grzegorz Górniok, zastępca naczelnika Marcin Krysta,
sekretarz Grzegorz Chrapek, gospodarz Leszek Siemiennik, członek
Leszek Glajc.

* * *

Bardzo dobry był poprzedni weekend na wyciągu na Czantorię.
Jak informuje prezes Czesław Matuszyński, w ciągu jednego dnia
wywożono po 4.400 osób. - Rekord zimowy zbliżał się do 5.000
wywiezionych osób, a było to początkiem marca ubiegłego roku
– mówi Cz. Matuszyński. Na Czantorii w nowym wydaniu lato
już nie dogoni zimy pod względem ilości wywozów. Oczywiście
zyskowność jest inna. Przed rokiem w lutym wywieziono 106.000
osób, w tym roku w styczniu ponad 100.000. Średnia dzienna
stycznia to prawie 3.300 wywiezionych osób, co w lutym wzrosło
prawie do 4.000 dziennie. Czasem się dziwię, że narciarze chcą stać
w kolejce. Widocznie trasa jest na tyle atrakcyjna, na tyle dobrze
przygotowana, że opłaca się czekać. Z parkowaniem samochodów
nie ma problemów. Zawsze można znaleźć parę wolnych miejsc
mówi – prezes.

* * *

7 stycznia odbył się tradycyjny Bal Rodzicielski „Dwójek”,
czyli Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Ustroniu. To
już siódmy wspólny bal i trzeci w domu wczasowym „Złocień”.

* * *

18.02					 Rumiankowa				ul. Skoczowska 76		 tel. 300-30-40
19-20.02		 Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
21-22.02		 Na Zawodziu				ul. Sanatoryjna 7 		 tel. 854-46-58
23-24.02		 Elba				ul. Cieszyńska 2		 tel. 854-21-02
25-26.02		 Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
27-28.02		 Lawenda				ul. Skoczowska 137 		 tel. 855-10-14
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście
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11 lutego na dolnej polanie Solisko na Czantorii po raz
pierwszy rozegrano Narciarski Romantyczny Zjazd Parami,
nawiązujący do bardzo popularnego Biegu Romantycznego,
rozgrywanego na bulwarach nadwiślańskich w sierpniu. (...)
Najmłodszą parą było rodzeństwo siedmioletnia Julia Mierzwa i jej sześcioletni brat Jakub. – Od kilku lat tu przyjeżdżamy
i zawsze jeździmy na Czantorii – mówi ojciec pary. – Bardzo
sympatyczna impreza i tylko więcej zawodów tego rodzaju. (...)
Gdy Jakub Mierzwa wylosował plecak na buty narciarskie,
po chwili zanosił się płaczem. – Plecak wylosował i myślał, że
w środku są buty narciarskie – tłumaczył ojciec. Wybrała: (mn)
18 lutego 2016 r.

FELIETON

Tak sobie myślę

Wspomnienia
Jestem już w tym wieku, że mam świadomość tego, że to najważniejsze, co
miało się wydarzyć w moim życiu już
się stało. Nie muszę, ale i nie mogę, już
podejmować decyzji i działań mających
na celu załatwianie spraw i rozwiązywanie problemów ważnych dla środowiska,
w którym żyję. To jest zadanie innych,
młodszych, którzy przejęli na siebie odpowiedzialność za teraźniejszość i przyszłość. A mnie pozostała rola obserwatora.
I patrząc na to, co się dzieje wokół widzę
jak wiele się zmieniło i wciąż się zmienia
we wszystkich dziedzinach społecznego
życia. Oczywiście nie wszystkie zmiany
mi się podobają i czasem żal mi tego, że
wiele dawnych wartościowych spraw,
obyczajów i sposobów działania zostało
odrzuconych i zapomnianych.
A takim ludziom jak ja, wcześniej urodzonym, nie zawsze łatwo się połapać
w tej nowej, wciąż zmieniającej się rze-

FELIETON

Babskie gadanie

Święty lęk
przed smutkiem
Są takie osoby, które pozostają nam
bliskie, mimo że prawie ich nie widujemy.
Spotkałam ostatnio Renatę, koleżankę
z liceum. Mieszkała w Cieszynie, Katowicach, Ostrawie, teraz znowu wylądowała na Śląsku. W międzyczasie
rozwiodła się trzy razy, urodziła czworo
dzieci. Przez ten szmat czasu widziałyśmy się ze cztery razy, wymieniłyśmy
kilka maili, pogadałyśmy przez telefon.
Mimo to, siedząc ostatnio przy kawie
opowiadałyśmy sobie o rzeczach dla nas
ważnych ze śmiechem, współczuciem,
na pewno z otwartością i zrozumieniem.
Renacie było smutno, bo jej mama pojechała na szkolenie. Niby na szkolenie,
a tak naprawdę do szpitala. Wykryli u niej
guz i przeszła operację. Jednak Renata
o tym nie wiedziała, bo mama się nie przyznała. Sprawa się „rypła”, bo szkolenie,
znaczy pobyt w szpitalu, się przedłużył.
Ojciec się wygadał i na Renatę spadła
lawina uczuć, głównie złość na mamę, że
nie powiedziała. Bała się o nią, ale miała
żal o ukrywanie choroby. Było jej też
wstyd, bo nie umiała na tyle poukładać
sobie życia, żeby mama mogła się do niej
zwrócić w trudnych chwilach. Co ojciec
wie o babskich sprawach, to ona powinna
się opiekować. Renata rozumiała, dlaczego
mama nie chciała jej pomocy. Nie można
na nią liczyć, bo kolejny raz została bez
chłopa i ma dość kłopotów ze znalezie18 lutego 2016 r.			

czywistości. Podobno każdy człowiek ma
duże zdolności do przystosowania się do
różnych i zmieniających się warunków,
w których przyszło mu żyć. Mam jednak
wrażenie, że z wiekiem te zdolności stają
się coraz mniejsze i słabsze. I starszy
człowiek nie nadążając za dokonującymi
się zmianami, zostaje z tyłu i zostaje odsunięty na bok, poza główny nurt toczącego
się życia. Często uparcie trzyma się przeszłości i bardziej obchodzi go i żyje tym,
co było, niż to, co jest czy ma być. Jest
w sytuacji kogoś, kto miał zamiar pojechać
pociągiem, przyszedł na stację i wyszedł
na peron, ale kiedy pociąg przyjechał,
nie zdążył wsiąść do niego. Pociąg odjechał a on został na peronie. Tak też
wielu starszych ludzi jest w sytuacji kogoś
komu pociąg czasu odjechał, a oni zostali
w miejscu, w minionym czasie. A nie nadążając za teraźniejszością żyją przeszłością,
a ściśle mówiąc; wspomnieniami, które pozostały im z czasów ich aktywnego życia,
z czasów kiedy naprawdę żyli pełnią życia.
Przy tym pamięć snująca te wspomnienia jest wybiórcza. Dlatego też nie
pamiętamy wszystkiego. Właściwie na
trwałe zapisują się w naszej pamięci tylko te wydarzenia, sprawy, przemyślenia
i treści, do których wracamy i o których
opowiadamy. Inne nie przypominane

zostają prędzej czy później zapomniane.
Zdarza się więc, że ktoś przypomina
nam nasze własne przeżycia, działania,
poglądy czy napisane teksty, o których
już zdążyliśmy zapomnieć. Inna rzecz, że
proces zapomina i wyrzucania z pamięci
przebiega nieraz bardzo często. Wystarczy
zestawić wypowiedzi tych samych polityków sprzed kilku laty i porównać z tym,
co mówią dzisiaj.
Wychodzi na to, że choć nic z tego, co
było, nie można zmienić, to zdarza się, że
zmieniają się nasze wspomnienia o tym,
a także osąd tego i naszego postępowania
w minionym czasie. Zwykle też te przeszłość i nasza w niej rolę się upiększa
i powiększa. Przy tym ważne jest to co
i jak chcemy pamiętać i wspominać. Dla
naszego dobrego samopoczucia dobrze
jest pamiętać i wspominać to, co było
dobre w naszym życiu a starać się usunąć
w niepamięć to, co było złe. Wtedy łatwiej
nam żyć, zachowywać życiowy optymizm, akceptować ludzi, z którymi przychodzi nam żyć i nie skarżyć się na to, że
świat i ludzie wciąż się zmieniają, a starsi
są odsuwani i zapominamy. Wszak zawsze
nam starszym pozostają wspomnienia,
przede wszystkim dobre wspomnienia
o przeszłości, o najlepszych latach naszego życia.
Jerzy Bór

niem przedszkola dla chorej na cukrzycę
córeczki. Dalej jest dzieckiem, choć już
czterdziestoletnim. Odcięcie pępowiny
jest trudne, zwłaszcza, gdy coś w życiu nie
wyszło. Rodzice chcą pomagać, wspierać,
czują się odpowiedzialni, chociaż dziecko jest już dorosłe i powinno się uczyć
na błędach. Jest cienka granica między
pomaganiem w unikaniu konsekwencji,
a mądrym wsparciem.
W historii Renaty jest coś jeszcze. Jej
mama, kobieta elegancka, inteligentna,
niezależna nie chciała się przyznawać do
choroby, do słabości. We współczesnej
kulturze choroba, śmierć to tematy tabu.
Termin „tabu” został wprowadzony przez
podróżnika Jamesa Cooka i wywodzi się
ze słowa polinezyjskiego, które pierwotnie oznaczało to, co święte, nietykalne,
niesamowite, niebezpieczne i nieczyste,
słowo można rozumieć jako „święty lęk”.
Święcie lękamy się mówienia o przemijaniu, cierpieniu, choć z drugiej strony, potrafimy godzinami opowiadać o chorobach
cioci Czesi, operacjach wujkach Romana
i swoich dolegliwościach. Słyszałam ostatnio, jak jedna pani drugiej pani mówiła:
– „W końcu poszłam do lekarza, tego, co
taki przystojny jest, a jego córka wyjechała
za granicę. Po co poszłam? Bo przeczytałam
w „Życiu na Gorąco”, że ta aktorka, taka
gruba blondynka, co gra jędzę w tym serialu, co leci w niedzielę wieczorem, znalazła
u siebie guza i bardzo się teraz boi operacji. A ładnie wyglądała, schudła, może
z choroby. U mnie też lekarz guza znalazł
i pójdę do szpitala.” Nie mogłam uwierzyć,
że kobieta mówi o guzie, możliwe, że
złośliwym, jak o kupowaniu ziemniaków.
Na pewno się wystraszyła. Może przypomniała sobie, że ktoś ze znajomych w jej
wieku umarł. Że tak naprawdę nie wiemy,
na kogo i kiedy trafi. O tych uczuciach nie

mówimy, boimy się w środku, a na zewnątrz wychodzi albo paplanina, albo nic.
W książce o życiu na śląskiej wsi
w XIX wieku bardzo podobała mi się
postać Dziadunia. Gospodarstwo przekazał dzieciom i odpoczywał na starość.
Chodził do kościoła, modlił się, prosił
o wybaczenie i łaskę, opowiadał bajki
wnukom, prawnukom i pilnował ich, gdy
mama z tatą pracowali w polu. Dzieci
witały go wesołymi okrzykami: – „Oj
Dziaduniu, tobie już, czas”. „Aj, tak,
tak” – odpowiadał z uśmiechem dziadek
i było to najnaturalniejsze stwierdzenie
faktu. Gdybyśmy teraz powiedzieli starszej osobie, że powinna się przygotowywać na śmierć, popełnilibyśmy obyczajowy grzech śmiertelny. Na tym polega
nasze współczesne tabu.
Pierwotnie, tabu miało chronić społeczność. Przed czym chroni nas dzisiaj
tabu mówienia o chorobach i śmierci?
Przed smutkiem, przed autorefleksją,
przed traktowaniem na serio każdego mijającego dnia. Przed bliskością z drugim
człowiekiem, szczerością, zaufaniem.
Tabu chroni nas przed czymś, czego bardzo potrzebujemy.
Rozumiem mamę Renaty, ale uważam, że bez względu na sytuację córki,
powinna jej powiedzieć. Nie trzeba jej
chronić przed lękiem, przed smutkiem.
Trudne, nawet dramatyczne wydarzenia
sprawiają, że coś w naszym życiu się
zmienia. Dociera świadomość, że nikt nie
jest nieśmiertelny. Że może czas dojrzeć,
stać się oparciem. Spędzać jak najwięcej
czasu razem, szczerze rozmawiać, dawać
sobie ciepło i miłość.
Nie wiem, czy coś się zmieni w życiu
Renaty po tych wydarzeniach, po chorobie
mamy, ale prawda wyszła na jaw. Co z nią
zrobi, jej sprawa.
Janka Krzok
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PRZEDŁUŻENIE
GRANIA

Chłopcy skutecznie bronili się przed atakami drużyny z Bytomia.

Fot. W. Suchta

ROZGRYWKI CHŁOPCÓW
W ligowych rozgrywkach wojewódzkich w piłce ręcznej uczestniczą cztery drużyny MKS Ustroń: chłopcy młodsi, chłopcy, młodzicy i juniorzy. Ostatnio
swe mecze rozgrywali chłopcy młodsi
i chłopcy.
2 lutego chłopcy młodsi grali na turnieju
w Chorzowie, gdzie ulegli gospodarzom
MKS Chorzów 33:19, a wygrali z MKS
Siemionem Siemianowice 20:5.
4 lutego u siebie chłopcy pokonali MKS
MOSM Bytom 33:23 (19:12). Nasza drużyna dość szybko zdobyła przewagę kilku bramek i utrzymywała ją pewnie do
końca. Mimo to trener Piotr Bejnar uważa, że był to słabszy mecz od tego przegranego wcześniej z Rokitnicą. Trudno
jednak wymagać od chłopców, by pewnie
prowadząc byli cały czas skoncentrowani
w stu procentach.
- W meczu z Bytomiem zagraliśmy trochę
słabiej niż w Rokitnicy, gdzie mecz stał
na wyższym poziomie - mówi P. Bejnar.
- Popełniliśmy znacznie więcej błędów,
ale mimo to do przerwy prowadziliśmy
siedmioma bramkami. W drugiej połowie zagraliśmy wszystkim zawodnikami
z ławki. Z mniej wymagającymi rywalami
widać, że zespół idzie do przodu. Całkiem
niedawno w Bytomiu po mękach wygraliśmy
zaledwie dwoma bramkami
W czwartek 11 lutego chłopcy MKS
Ustroń pojechali do Zabrza na mecz
z liderem tabeli SPR Pogoń 1945 I Zabrze. Przegrali to spotkanie 26:12 (10:5),
a mimo to trener P. Bejnar chwali drużynę:
- Pogoń jest bardzo mocnym zespołem
gromiącym wszystkich rywali. Dlatego
z tego meczu jestem zadowolony. W 13
minucie był remis 4:4, a o dalszym wyniku
zdecydowała wyraźna przewaga fizyczna drużyny Pogoni. Co prawda przegraliśmy 14 bramkami, ale trzeba przypomnieć,
że w pierwszej rundzie u siebie pokonali
nas różnicą 24 bramek, a graliśmy wtedy

w pełnym składzie. Do Zabrza pojechaliśmy
osłabieni bez czterech podstawowych zawodników. Gdybyśmy byli mocniejsi fizycznie
przegrana byłaby niższa. Tydzień wcześniej
zryw Chorzów będący trzeci w tabeli przegrał w Zabrzu 17:6. My przez większość
spotkania dobrze sobie radziliśmy, więc
trzeba być zadowolonym, bo widać postęp.
Chłopcy MKS Ustroń w meczach z Bytomiem i Zabrzem wystąpili w składzie
(w nawiasach strzelone bramki): Dawid
Oliwka, Jan Cieślar, Paweł Bukowczan –
Wojciesz Kondziela (3), Dawid Miklusiak
(1), Aleksander Bejnar (5), Patryk Siekierka
(6), Łukasz Szczęsny, Ignacy Jaworski,
Aleksander Kowalczuk, Jakub Dziwisz (1),
Łukasz Machnowski (2), Jakub Bujok (9),
Jakub Darowski, Kacper Leński (2), Piotr
Matula (16).
Wojsław Suchta

III liga piłki ręcznej seniorów zawita do
Ustronia. Do rozgrywek została zgłoszona
drużyna MKS Ustroń, a jej rywalami będą:
MKS Imielin, UKS MOSM Bytom, SPR
Grunwald Ruda Śląska, UKS Imperium
Katowice, ULKS Grom Jasienica.
O powodach zgłoszenia zespołu do rozgrywek III ligi trener MKS Ustroń Piotr
Bejnar powiedział:
Zespół juniorów rozgrywki ligowe wojewódzkie zakończył w styczniu, czyli
dość wcześnie. Awansując wyżej można
było jeszcze pograć na początku lutego
w rozgrywkach centralnych. Jednak od
połowy lutego rywalizacja się skończyła
i trzeba było coś wymyślić, by można było
do czerwca grać. Trzecia liga seniorów
z nazwy brzmi dość szumnie, ale poza Jasienicą grają tam zespoły złożone głównie
z juniorów, oparte na młodych zawodnikach. Moim zdaniem do dobre wyjście, by
do końca sezonu grać i trenować. Główny
trzon naszej drużyny też stanowić będą juniorzy i jest to naturalne przejście z wieku
juniora do seniora. Będzie to też pierwszy
kontakt z dorosłą piłką, bo jednak w klubach bywają starsi zawodnicy. Nam zależy
przede wszystkim na pozostaniu w rytmie
meczowym, a to pod kątem przyszłego sezonu, gdzie znowu będziemy rywalizować
z lidze śląskiej juniorów. Bez tej III ligi
byłaby czteromiesięczna dziura bez grania,
a z wakacjami byłoby to już sześć miesięcy.
Jest szansa grania i to moim zdaniem dobry
pomysł.
Pierwszy mecz MKS Ustroń rozegra
u siebie 5 marca z Gromem Jasienica.
Wojsław Suchta

Kolejna bramka dla MKS w meczu z Bytomiem.

Fot. W. Suchta
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