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Pierwszy raz odbył się „Ustroniaczek na lodzie”.                                                                                                                        Fot. W. Suchta

MIEJSKIE
DOTACJE

ZEBRANIE 
OSP POLANA

NAJBOGATSI

Chce pani zaprosić mieszkańców do projektu pod nazwą 
„Słoneczny Ustroń”, na czym on polega?
Program jest skierowany do osób, które są zainteresowane mon-
tażem instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych, 
dzięki którym można pozyskiwać energię elektryczną na własne 
potrzeby. Fotowoltaika to technologia zajmująca się przetwarza-
niem światła słonecznego na energię elektryczną. Jest obecnie bar-
dzo popularna, mimo dość dużych kosztów, które trzeba ponieść na 
założenie instalacji. Podstawowym argumentem przemawiającym 
za takim sposobem pozyskiwania energii jest ekologia, poza tym 
promieniowanie słoneczne jest dostępne bez ograniczeń i warto 
z niego korzystać. 
Dzisiaj mamy bardzo pochmurny dzień, czy w taką pogodę 
baterie słoneczne też działają?

SŁONECZNY USTROŃ SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOŚCI RADNYCH

(cd. na str. 2)

Szanowni czytelnicy Gazety Ustrońskiej
W ostatnich 6. tygodniach mieliście Państwo możliwość szero-

kiego zapoznania się z działaniami Komisji Rady Miasta, którymi 
kierują radni wybrani z listy KWW „Wspólnie dla Ustronia”. 

BUDŻET OBYWATELSKI
25 lutego odbyła się sesja Rady Miasta. Obrady prowadził 

przewodniczący RM Artur Kluz. 
Radnym przedstawiono informację na temat nowych programów 

unijnych na lata 2016-2020, co było uzupełnieniem podobnej infor-
macji z przedstawionej w roku 2015. Chodzi o realne możliwości 
skorzystania z dotacji unijnych.

(cd. na str. 8)

(cd. na str. 7)

Rozmowa z Moniką Maksymczak, 
naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa 

Urzędu Miasta Ustroń
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kościelne dawniej i dziś” przed-
stawiła Halina Morawiec. 

W Warszawie wręczono nagro-
dy Anioły Farmacji i Anioły 
Medycyny 2015. Jedną z wy-
różnionych była Małgorzata 
Biesok, kierownik apteki „Na 
Banotówce” w Cieszynie.

Ciekawostka sprzed lat. Pierw-
szy na Śląsku Cieszyńskim 
zajazd stanął przy „ustrońsko-
-trzynieckiej drodze powiato-
wej, za zamkiem, a naprzeciw 
góry Pazuch”, jak napisano 
w starym przewodniku. Tym 
miejscem był Dzięgielów, a za-
jazd został otwarty około 1870 
roku.              (nik)

1 stycznia 2017 roku. Powodze-
nie zależy m.in. od współpracy 
powiatu z gminami.

Przynależność do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego jest nobilitacją dla OSP, 
ale niesie też za sobą dodatkowe 
obowiązki. Obecnie spośród 
68 jednostek w cieszyńskim 
regionie w systemie jest ich po-
nad 20. Stanowią bezpośrednie 
zaplecze jednostek Państwowej 
Straży Pożarnej. 

Dom Narodowy w Cieszynie  
i Ośrodek Kultury „Strzelnica” 
w Czeskim Cieszynie organi-
zują muzyczny talent-show. 
Mogą startować mieszkańcy  

Katarzyna Mosur została wy-
brana prezesem Skoczowskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalne-
go. Taką decyzję podjęła Rada 
Nadzorcza. SKP czekają zmia-
ny organizacyjne. 

Lutowa sesja Rady Powiatu 
Cieszyńskiego w dużej mierze 
poświęcona była realizacji pla-
nu transportu publicznego dla 
powiatu cieszyńskiego. Nowe 
zasady zaczną obowiązywać od 

z obu stron Olzy, którzy ukoń-
czyli 10 lat. Uczestnicy powinni 
przygotować dwa utwory: pol-
ski i czeski. Laureaci wystąpią 
podczas Święta Trzech Braci.

Do Wisły zawita Puchar Świata 
w skokach narciarskich. Kon-
kursy odbędą się 4 i 5 marca 
na skoczni w Malince. Zamiast 
na skocznię można wybrać się 
do strefy kibica na placu Hoffa  
w centrum miasta. Zawody będą 
tam pokazywane na telebimie. 

W Książnicy Cieszyńskiej 
odbyło się kolejne spotkanie  
z cyklu „Cymelia i osobliwo-
ści”. Prezentację pt. „Najpo-
pularniejsze śląskie śpiewniki 

(cd. ze str. 1)

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

Instalacja działa zawsze, ponieważ używa pełnego spektrum 
promieniowania słonecznego. Pracuje o każdej porze roku, gene-
rując energię nawet w pochmurne dni, choć produkcja jest wtedy 
odpowiednio mniejsza, niż przy pełnym słońcu. Promieniowanie 
słoneczne jest obecne cały czas, nawet gdy słońce nie jest bezpo-
średnio widoczne.
Mówi się, że instalacja fotowoltaiczna jest bardzo droga i jej 
kosztu nie pokryje pozyskana energia elektryczna.
Trudno to jednoznacznie stwierdzić, bo takie wyliczenia zależne są 
od wielu czynników. Mogę jednak powiedzieć, że koszt założenia 
instalacji jest rzeczywiście wysoki dla przeciętnego gospodarstwa 
domowego. Natomiast w momencie, gdy zakup jest dofinansowy-
wany, wkład właściciela nieruchomości jest nieduży, a może on 
czerpać darmową energię elektryczną.
Skąd miasto weźmie pieniądze na dofinansowanie fotowoltaiki?
Jest kilka możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Unia Eu-
ropejska wspiera ekologiczne źródła energii i najprawdopodobniej 
sięgniemy po środki unijne. W ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego dofinansowanie może 
sięgać 85 procent kosztów instalacji. Najpierw jednak musimy 
się dowiedzieć, jakie jest zainteresowanie wśród mieszkańców  
i ile osób zdecyduje się na złożenie wniosku. 
Skąd będziemy to wiedzieć?
Właśnie wysyłamy do mieszkańców powiadomienia o nowej staw-
ce za wywóz odpadów komunalnych i do tej informacji dołączona 
jest ankieta zgłoszeniowa. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców 
o jej dokładne przeczytanie, wypełnienie i odesłanie do Urzędu. 
Nie ma obaw, że wiele osób wyrazi chęć przystąpienia do pro-
gramu, a potem się wycofa?
Zawsze może się zmienić sytuacja materialna, życiowa mieszkań-
ców, jednak takie przypadki nie wpłyną na ogólny obraz sytuacji. 

Wierzę, że zgłoszą się osoby naprawdę zainteresowane. Bez 
ankiet nie będziemy wiedzieć, czy istnieje potrzeba starania się 
o środki i w jakiej wysokości. Nasze działania to odpowiedź na 
stale pojawiające się pytania o możliwość dofinansowania takich 
instalacji, więc wstępnie wiemy, że jest potrzeba, musimy tylko 
oszacować skalę. 
Kto może zostać beneficjentem tego programu?
Dofinansowanie będą mogli uzyskać właściciele nieruchomości 
położonych na terenie Ustronia. 
Czy zakładanie instalacji fotowoltaicznych może się przyczynić 
do zmniejszenia tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń w naszym 
mieście?
Energię elektryczną pozyskaną z baterii słonecznych możemy 
użyć do różnych celów, także do zasilania urządzeń grzewczych. 
Jeśli w jakiejś liczbie gospodarstw ogrzewanie domu węglem 
zostanie zamienione na ogrzewanie prądem, to zmniejszy ilość 
zanieczyszczeń. Jednak energia elektryczna akurat do ogrzewania 
nie jest często wykorzystywana. 
Dofinansowanie do fotowoltaiki przed nami, ale systematycz-
nie, już od kilku lat dofinansowywana jest wymiana pieców 
na ekologiczne. Czy w dalszym ciągu jest zainteresowanie?
Można powiedzieć, że jest duże. Był moment, kiedy do programu 
ograniczenia niskiej emisji zgłosiło się mniej osób, ale w ubiegłym 
roku dwa razy aplikowaliśmy o pożyczkę do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bo tak 
wiele osób zgłosiło chęć wymiany pieców na ekologiczne. Jeżeli 
w dalszym ciągu będą chętni na skorzystanie z tego programu, 
będziemy go kontynuować. Chciałabym zaznaczyć, że osoby, 
które zdecydują się na montaż instalacji fotowoltaicznej, muszą 
uzbroić się w cierpliwość. Zebranie ankiet, oszacowanie potrzeb, 
starania o pieniądze – to wszystko potrwa, więc na pewno nie 
należy się nastawiać na ten rok i być może nawet nie następny. 
Jeśli jednak ktoś miał plan, żeby taką instalację założyć, może 
się wstrzymać na razie z zakupem i poczekać na dofinansowanie. 
Jak wygląda stan powietrza w Ustroniu? Czy jest monitorowany?
Na Zawodziu znajduje się stacja monitorująca powietrze na 
terenie naszego miasta i każdy może zapoznać się z wynikami 
pomiarów na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Katowicach. Oczywiście powietrze  
w Ustroniu nie jest krystalicznie czyste, zdarzają się przekroczenia 
poszczególnych substancji, ale nie ma powodów do obaw. Do 
zanieczyszczenia przyczynia się ogrzewanie budynków przesta-
rzałymi piecami i niskiej jakości opałem. Ograniczenie niskiej 
emisji może nastąpić poprzez wymianę pieców, które wymuszają 
lepszy materiał grzewczy. Realizując program dopłat staramy się, 
by jak najwięcej osób zdecydowało się na taką wymianę, ale nie 
wszystkich na to stać. Koszty ponosi się przy instalacji nowego 
pieca, ale również potem, gdy trzeba kupować lepszej jakości  
i co za tym idzie droższe paliwo. 
Dziękuję za rozmowę.               Rozmawiała: Monika Niemiec

Pełny tekst zaproszenia do programu „Słoneczny Ustroń – miejski 
program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach 
domowych” znajduje się na str. 12. 

*  *  *

*  *  *

M. Maksymczak (pierwsza z lewej) na zebraniu KGW Centrum.                

SŁONECZNY USTROŃ

*  *  *

*  *  *
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ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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

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

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

9/2016/2/R

9/2016/1/R

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Gerard Latanik lat 73  ul. Polna
Piotr Śmiłowski lat 62  ul. Wiązowa
Franciszek Legierski lat 67  ul. Traugutta

STRAŻ MIEJSKA

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy  112

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

*  *  *

 Pani Łucji Pergół 
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy

śp. Heleny Cholewy 
składają 

współpracownicy z apteki „Na Zawodziu”

9/2016/1/N

*  *  *

22 II 2016 r.
W Nierodzimiu  patrol z pracowni-
kiem Urzędu Miasta. Sprawdzano 
drożność przepustów w miejscach, 
gdzie po obfitych deszczach doszło 
do wylania Młynówki.
22 II 2016 r.
Interwencja na ul. Wczasowej, 
gdzie nastąpiła awaria kolektora. 
Sprawą zajęły się Wodociągi Ziemi 
Cieszyńskiej.

22 II 2016 r.
Interweniowano w sprawie zatka-
nego przepustu pod drogą na ul. 
Polańskiej. Przekazano informację 
o konieczności udrożnienia. 
24 II 2016 r.
Kontrola porządkowa prywatnych 
posesji przy ul. Wczasowej. M. in. 
sprawdzano posiadanie rachunków 
za wywóz nieczystości ciekłych. 
24 II 2016 r.
Zgłoszenie o zerwanym kablu 
telekomunikacyjnym na ul. Choin-
kowej. Na miejscu zabezpieczono 
kabel i wezwano właściciela do 
jego naprawy.
25 II 2016 r.
Mieszkańca Dąbrowy Górniczej 
ukarano mandatem w wys. 100 zł za 
postój na ul. Ogrodowej, gdzie obo-
wiązuje zakaz zatrzymywania się.
25 II 2016 r.
Mandatem w wys. 100 zł ukarano 
mieszkańca Cieszyna, który zablo-
kował wyjazd spod bloku nr 5 na 
os. Manhatan. 
25 II 2016 r.
Na ul.  Drozdów interwencja  
w sprawie potrąconej sarny. Zwie-
rzę zostało zabrane do utylizacji.
26 II 2016 r.
Na ul. Skoczowskiej złapano 3 
bezpańskie psy, które trafiły do 
schroniska w Cieszynie.
26 II 2016 r.
Ciąg dalszy kontroli porządkowej 
na ul. Wczasowej.
27 II 2016 r.
Zabezpieczenie imprez sportowych 
i kulturalnych na terenie miasta. 
                                                 (mn)

UWAGA! 
ZMIANA TERMINU SPEKTAKLU

 „Przyszedł mężczyzna do kobiety” z Violą Arlak i Tadeuszem 
Chudeckim w MDK „Prażakówka” w Ustroniu. Spektakl odbę-
dzie się 19 marca w sobotę o godz. 18.00, a nie jak planowano  
18 marca w piątek. Bilety na spektakl z datą 18 marca są aktualne 
na 19 marca.  

SPOTKANIE MIŁOŚNIKÓW KUŹNI USTROŃ 
Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń zaprasza na co-

miesięczne spotkanie w poniedziałek, 7 marca o godz. 10.00  
w Muzeum Ustrońskim. W programie film o sportowcu i działa-
czu Bolko Kantorze. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
tą problematyką. 

KAWIARENKA w Sanatorium „Elektron” 
wznawia swoją działalność od 12 marca

 godz. otwarcia  15.00 - 20.00
 rozrywka   18.00 - 20.00 

oprócz 
poniedziałków 

9/2016/3/R

NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA JUBILATÓW: 
Krystyna Czarnecka z d. Radzimirska lat 92  ul. Cieszyńska
Helena Dolczewska z d. Franek   lat 91  ul. Katowicka
Halina Kojma z d. Kojma   lat 94  ul. Złota
Helena Makula z d. Cieślar   lat 97  ul. Słoneczna
Maria Marianek    lat 89  ul. Wesoła
Józef Mendryla     lat 80  ul. Brzozowa
Wanda Mider z d. Brachaczek   lat 92  ul. Myśliwska
Józef Nowak     lat 80  ul. Jodłowa
Anna Okaj z d. Kurzok    lat 85  ul. Chabrów
Kazimierz Piecha    lat 85  ul. Myśliwska
Zuzanna Podżorska z d. Lipowczan  lat 80  ul. Kwiatowa
Anna Sikora z d. Bujok    lat 80  ul. Różana
Ludwik Tyrna     lat 80  ul. Skoczowska
Albina Wołowiec z d. Nowak   lat 90  ul. Partyzantów

*  *  *

W sobotę strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie, że w Lipowcu 
wałęsa się bez opieki pies husky. Nie ustalono właściciela i zadbany, 
dobrze ułożony rasowiec trafił do schroniska w Cieszynie.   Fot. SM

Pani Lilianie Śmiłowskiej
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci męża

śp. Piotra Śmiłowskiego 
składają 

Przewodniczący Rady Miasta Ustroń, Radni,
Burmistrz, pracownicy Urzędu Miasta

oraz członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

 

9/2016/2/N
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W sobotę rynek wypełnił się miesz-
kańcami miasta i turystami, którzy chcie-
li muzycznie zakończyć zimowe ferie.  
Z zainteresowaniem słuchano uzdol-
nionych dzieci i młodzieży z Ustronia  
i okolic – Kamili Pońc, Mileny Szypuły, 
Estery Tomaszko, Natalii Kędzior, Natalii 
Kobyłeckiej, Edyty Mojeścik, Angeliki 
Piznal. Później podziwiano Zespół Pieśni 
i Tańca „Goleszów”, którego kierowni-
kiem artystycznym jest Barbara Gacek, 
a kierownikiem kapeli - Dorota Branny. 
Z recitalem wystąpiła Kamila Kiecoń, 
laureatka wielu konkursów wokalnych, 
solistka zespołu Gama II, która zaprosiła 
na scenę koleżanki – wokalistki. Gwiaz-
dą Koncertowego Zakończenia Ferii był 
zespół „Baciary”, który powstał w 2002 
roku na Podhalu. Ta grupa idealnie spraw-
dza się na imprezach plenerowych, bo 
swoim charakterystycznym brzmieniem, 
łączącym folk i disco potrafi porwać wi-
dzów i do śpiewania, i do tańca. Wspólnie  
z publicznością śpiewano największe prze-
boje: „Żyje się raz”, „Oczy zielone”, „Nic 
do stracenia” czy „Jak się bawią ludzie”. 

Urząd Miasta dziękuje młodym wy-
konawcom i ich opiekunom za występy 
podczas lutowych koncertów na rynku 
oraz sponsorom imprez, firmom: Moka-
te, Loyd, Cukiernia „Bajka”, Cukiernia  
i Naleśnikarnia „Delicje”.                (mn)

KONIEC  FERII

„Baciary” rozgrzały publiczność.                                                                     Fot. W. Suchta

POLICYJNY  WEEKEND
W miniony weekend policjanci w ca-

łym garnizonie cieszyńskim zatrzymali 14 
sprawców przestępstw, w tym 3 nietrzeź-
wych kierujących pojazdami. Stróże prawa 
przeprowadzili ponad 150 interwencji. Na 
drogach doszło do 7 kolizji i 1 wypad-
ku drogowego, w którym ranna została  
1 osoba.

W weekend kryminalni odnotowali 3 
kradzieże i 4 włamania. W tym czasie 
policjanci w całym powiecie zatrzymali 
łącznie 14 sprawców przestępstw. W grupie 
zatrzymanych na gorącym uczynku lub po 

pościgu znaleźli się sprawcy: kradzieży, 
pobicia, posiadania i przemytu narkotyków, 
nietrzeźwi kierowcy oraz dwóch z zakazem 
kierowania pojazdami.

Między innymi w sobotę w Wiśle stróże 
prawa zatrzymali 22-letniego mieszkańca 
Ustronia, który dopuścił się przestępstwa 
rozpijania dwóch nieletnich dziewczyn. 
Podczas weekendu w Cieszynie oraz  
w Bąkowie mundurowi zatrzymali trzy 
osoby, które posiadały narkotyki. Stróże 
prawa przejęli łącznie ponad 100 gramów 
marihuany.

29 lutego na ul. Konopnickiej zdarzył się 
wypadek, w którym ranny został 37-letni 
mieszkaniec naszego miasta. Stało się 
to, gdy 22-letni kierowca BMW stracił 
panowanie nad samochodem. Ten zjechał  

WYPADEK
NA  KONOPNICKIEJ
z drogi, potrącił pieszego i uderzył  
w budynek. Pieszy został odwieziony do 
szpitala. Jak informuje rzecznik Komensy 
Powiatowej Policji w Cieszynie  Rafała 
Domagała, sprawca posiadał prawo jazdy 
od kilku dni. 

PODRZUCONE
ŚMIECI

W ubiegłym tygodniu strażnicy zostali 
wezwani, gdy zauważono podrzucone 
śmieci na ul. Lipowej. Ktoś musiał się bar-
dzo natrudzić, żeby dowieźć w to miejsce 
stare meble i inne odpady po remoncie. 
Jest to tym bardziej pozbawione sensu, że 
w naszym mieście każdej wiosny odbywa 
się zbiórka odpadów wielkogabaryto-
wych, podczas której sprzed domów za-
bierane są wystawione meble, urządzenia 
AGD, elementy budowlane. Widoczną na 
zdjęciu stertę odpadów uprzątnął właści-
ciel nieruchomości.                            Fot. SM
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Zdaniem 
Burmistrza

O budżecie obywatelskimi mówi 
burmistrz Ireneusz Szarzec.

* * *
Na ostatniej sesji Rady Miasta została 

podjęta uchwała w sprawie zasad prze-
prowadzania konsultacji społecznych na 
temat budżetu 2017 r. Pod uchwałą tą kryje 
się określenie w jaki sposób tworzony 
będzie budżet obywatelski, zwany także 
partycypacyjnym.

Ideą budżetu obywatelskiego jest moż-
liwość zgłaszania przez mieszkańców 
własnych inicjatyw w danym roku bu-
dżetowym. Zasady zgłaszania propozy-
cji oparto na podziale miasta na osiedla, 
których w Ustroniu jest dziewięć. Każde 
z osiedli będzie mogło zaproponować 
wykorzystanie przeznaczonych środków  
w 2017 r. Wnioski zgłaszane z danych 
osiedli nie zastąpią wydatków ponoszonych 
przez miasto, a głównym celem jest zakty-
wizowanie i zmobilizowanie społeczności 
lokalnej do wyrażania swej opinii, zgła-
szania propozycji. Nie wszystkie osiedla 
w mieście posiadają Zarządy, nie wszędzie 
odbywają się osiedlowe zebrania. Ta ini-
cjatywa dotyczy wszystkich mieszkańców.

Oprócz budżetu obywatelskiego w dziel-
nicach będą realizowane inwestycje i za-
dania przyjęte w budżecie miasta na dany 
rok. Ogółem na budżet partycypacyjny 
przeznaczono 0,5% budżetu miasta, co 
po rozdziale kształtuje się w wysokości 
40.000 zł na osiedle. Realizacja zgłasza-
nych propozycji musi zamknąć się w roku 
budżetowym. 

Prawo do zgłaszania propozycji do 
budżetu obywatelskiego będzie miał każ-
dy mieszkaniec, który ukończył 16 lat. 
Propozycja musi być poparta co najmniej 
podpisami 15 mieszkańców danego osied-
la i nie przekraczać kwoty przeznaczonej 
na osiedle, nie stać w sprzeczności z za-
sadami prawa i współżycia społecznego. 
Jeżeli dany wniosek będzie wymagał 
zgody np. właściciela gruntu, czy instytu-
cji, powinno być to poparte stosownymi 
oświadczeniami.

Marzec i kwiecień chcemy poświęcić na 
rozpropagowanie idei budżetu obywatel-
skiego, podać do publicznej wiadomości 
szczegółowe zasady, tryby przeprowa-
dzania konsultacji. Od marca do września 
przeprowadzone zostaną wszystkie dzia-
łania zmierzająca do wyłonienia konkret-
nych propozycji z osiedli, tak aby mogły 
znaleźć się w projekcie budżetu miasta. 

Wszystkie propozycje przejdą weryfika-
cję formalną, czyli zgodności z obowiązu-
jącym prawem i uchwałami Rady Miasta. 
Następny etap to głosowanie mieszkańców 
osiedli, również tych, którzy ukończyli 16 
rok życia najpóźniej w dniu głosowania.

Jestem przekonany, że rozpoczęcie pro-
cedury w marcu pozwoli przeprowadzić 
ją prawidłowo i terminowo, a tym samym 
propozycje wprowadzić do budżetu na 
2017 r.                                     Notował: (ws)

9/2016/4/R

Czy posłać sześcioletnie dziecko do 
szkoły czy też pozostawić je w przed-
szkolu? 

Odpowiedź na to pytanie budzi w spo-
łeczeństwie sporo emocji i spędza sen  
z powiek niejednemu rodzicowi. A może 
zupełnie niepotrzebnie. 

W Dwójce najmłodszym uczniom za-
pewniono bardzo dobre warunki do na-
uki, rekreacji i zabawy. Kolorowe sale 
lekcyjne wyposażone w nowoczesne po-
moce naukowe, dwie sale gimnastyczne, 
kącik wypoczynku, świetlica czy tak lu-
biany przez malu-
chy plac zabaw, a 
przede wszystkim 
zaangażowana w 
pracę z dziećmi 
kadra  pedago -
giczna sprawiają, 
że dzieci chętnie 
chodzą do szkoły 
i szybko aklima-
tyzują się w no-
wych warunkach, 
mimo że początki 
bywają czasem 
trudne. Jednak to 
zupełnie normalne 
i szybko mija. Po-
znawanie nowych 
kolegów, nawią-
zywanie przyjaźni, 
nauka samodziel-
ności przynosi 
n a j m ł o d s z y m 
dużo satysfakcji 
i pozytywnie sty-
muluje ich rozwój. 
Dzieci, które przekroczyły próg szko-
ły w wieku sześciu lat przyswajają 
wiedzę i nabywają umiejętności prze-
widziane w podstawie programowej, 
uczestniczą w życiu szkoły, biorą udział  
w konkursach, odnoszą sukcesy.

 O tym, że tak właśnie jest, świadczy 
ogromny sukces ucznia klasy 6c Szkoły 
Podstawowej nr 2 - Bartosza Duszy, który 
uzyskał w tym roku szkolnym tytuł laurea-
ta Wojewódzkiego Konkursu Przedmioto-
wego z Matematyki. Bartek rozpoczął na-
ukę w Dwójce właśnie jako sześciolatek. 

W szkole dał się poznać jako ambitny, pra-
cowity i bardzo utalentowany uczeń, a tak-
że jako lojalny, życzliwy i lubiany kolega. 
W ciągu sześciu lat spędzonych w szkole 
rozwijał swoje uzdolnienia i pracował na 
efekt, jakim jest uzyskanie wysokiej lokaty 
w gronie 89 laureatów Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. 
O wadze sukcesu niechaj świadczy fakt, że 
do pierwszego etapu konkursu przystąpiło 
9340 uczniów z 996 szkół województwa 
śląskiego. Do drugiego etapu zakwali-
fikowało się 416, natomiast awans do 

finału wojewódz-
kiego uzyskało 121 
najzdolniejszych 
matematyków. Na-
uczycielka mate-
matyki, która przy-
gotowała ucznia 
do konkursu, pani 
Genowefa Podżor-
na stwierdziła, że 
chłopiec nieraz 
zaskoczył ją bły-
skotliwością, nie-
zwykłym polotem 
matematycznym 
i niejednokrotnie 
oryginalnym spo-
sobem rozwiązy-
wania trudnych za-
dań konkursowych. 
Bartek lubi nie 
tylko matematykę, 
ale również język 
angielski, sport, 
pracę w samorzą-
dzie klasowym. Za 

wzorowe zachowanie, wyniki w nauce 
oraz sukcesy w konkursach przedmioto-
wych z języka angielskiego i matematyki 
zostało mu przyznane stypendium. 

 Serdecznie gratulujemy Bartkowi mate-
matycznego sukcesu, a wszystkich rodzi-
ców sześciolatków i siedmiolatków wraz 
ze swoimi pociechami zapraszamy gorąco 
5 marca na Dzień Otwarty w naszej szkole. 
Mamy nadzieję, że dzięki tej wizycie ro-
dzice i dzieci utwierdzą się w przekonaniu, 
że nauka w Dwójce to wspaniała przygoda 
i dobry wybór.         Monika Cywińska 

DROGA DO SUKCESU
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Członkowie MDP na zebraniu.                                                                              Fot. W. Suchta

LICZNY  UDZIAŁ  MŁODYCH
W sobotę 27 lutego odbyło się wal-

ne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
Ochotniczej Straży Pożarnej Ustroń Po-
lana. Wszystkich witał prezes jednostki 
Józef Gajdzica. Na zebranie przybyli: 
Joanna Tetera z Urzędu Miasta, burmistrz, 
a zarazem prezes Zarządu Miejskiego 
OSP Ireneusz Szarzec, przewodniczący 
Rady Miasta Artur Kluz, przewodniczący 
Zarządu Osiedla w Polanie Roman Zo-
rychta, komendant miejski OSP Damian 
Legierski.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmar-
łych druhów: Czesława Starzyka, Mie-
czysława Nowosadko, Jana Gogółki, Jana 
Krala, Bronisława Kołodzieja.

Następnie obrady prowadził Adam 
Chwastek. Sprawozdanie za 2015 r. 
przedstawił prezes J. Gajdzica. Ze środ-
ków budżetu miasta wymieniono parkiet, 
pomalowano salę, zainstalowano nowy 
piec centralnego ogrzewania, założo-
no drzwi przeciwpożarowe, wykonano 
nową instalacje gazową, zakupiono myjkę 
ciśnieniową i rozdzielnię elektryczną. 
Natomiast z własnych środków jednostki 
wyremontowano klatkę schodową, po-
malowano salę, kupiono piec do kuchni, 
umywalkę, karnisze, żaluzje i 40 krzeseł. 
Założono rozdzielnię elektryczną, kupiono 
też drewno na opał. Strażacy z Polany 
uczestniczyli w imprezach, zabezpieczali 
imprezy miejskie, grali w turnieju piłki 
nożnej i oczywiście uczestniczyli w zawo-
dach sportowo-pożarniczych. Prezes dzię-
kował władzom samorządowym Ustronia 
za współpracę, Nadleśnictwu za drewno, 
firmie Kosta za pomoc materialną, komen-
dantowi miejskiemu OSP za współpracę. 
Prezes dziękował też druhom: Michałowi 
Budniokowi, Radosławowi Pinkasowi 
i Jackowi Szwarcowi za prowadzenie 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej,  
wszystkim druhom za całoroczną ciężką 
i nieodpłatnaą pracę i poświęcanie swego 
czasu dla jednostki.

W swym sprawozdaniu naczelnik Mi-
chał Budniok poinformował, że w mi-
nionym roku odnotowano 21 wyjazdów, 
w tym 7 do pożarów, 4 do miejscowych 

zagrożeń, 2 na ćwiczenia oraz były 3 
fałszywe alarmy. W zawodach między- 
gminnych OSP Polana zajęła 2 miejsce,  
w powiatowych 19 miejsce. Drużyna MDP 
w zawodach w Istebnej była na 3 miejscu. 
Jednostka otrzymała ocenę bardzo dobrą 
po kontroli w ramach Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Gaśniczego. Druhowie 
uczestniczyli w szkoleniach i ćwiczeniach. 
Uzupełniano umundurowanie.

Sprawozdanie finansowe odczytał  
A. Chwastek. Dochody w 2015 r. wy-
niosły 63.545 zł, wydatki 71.711 zł.  
W imieniu Komisji Rewizyjnej Tomasz 
Mazoń wnioskował o udzielenie Zarzą-
dowi absolutorium.

Plan działania na przyszły rok przed-
stawił M. Budniok. Jednostka powinna 
pozyskać członków do MDP, człon-
ków czynnych i wspierających. Zosta-
nie wybudowane ogrodzenie strażnicy, 
będą szkolenia i ćwiczenia. A. Chwastek 
poinformował, że dochody planuje się  
w wysokości 46.400 zł, wydatki 42.600 
zł. 

Anna Czyż stwierdziła, że zebranie 
jest prawomocne, uczestniczy w nim 
94% członków, po czym głosowano nad 

absolutorium, które zostało udzielone 
jednogłośnie.

Następnie odbyły się wybory, w wy-
niku których Zarząd będzie pracował  
w składzie: prezes J. Gajdzica, naczelnik 
M. Budniok, zastępca prezesa A. Chwastek, 
zastępca naczelnika Marian Malik, skarb-
nik Małgorzata Śliwka, sekretarz Radosław 
Pinkas, gospodarz Józef Śliwka, członko-
wie Michał Piodżorki i Łukasz Schizme-
isen. Wybrano też Komisję Rewizyjną  
w składzie: przewodniczący Paweł Gomola, 
sekretarz Jacek Szwarc, członkowie Bogu-
sław Gluza i Tomasz Mazoń. Delegatami na 
zjazd miejski zostali A. Chwastek, M. Śliw-
ka i R. Pinkas, natomiast przedstawicielami 
jednostki w Zarzadzie Miejskim J. Gajdzica  
i M. Budniok.

Głos zabrali goście zebrania. Burmistrz  
I. Szarzec dziękował za pracę ustępującemu 
Zarządowi i Komisji Rewizyjnej, życzył 
też dobrej pracy w rozpoczynającej się 
kadencji. Dowodem na to, że w jednostce 
dobrze się dzieje jest to, jak od kilku lat 
remontowana jest strażnica. Prowadzenie 
tego remontu robi wrażenie. Strażnica  
w Polanie jest miejscem, gdzie można 
się spotykać na różnych imprezach, nie 
tylko strażackich. W ten remont włożo-
no także niemałe środki własne i pracę 
własną druhów. Co podkreślał burmistrz, 
strażnica służy całej społeczności lo-
kalnej. Ważny jest wymiar szkoleniowy  
i bojowy działalności, ale także strażacy  
z Polany są widoczni na uroczystościach 
patriotycznych, akcjach zabezpieczają-
cych. Miasto te wszystkie działania będzie 
starało się wspierać. 
– Życzę równie udanych lat nowej kaden-
cji – kończył swe wystąpienie burmistrz.
– Dołączam się do słów burmistrza – 
mówił przewodniczący Rady Miasta 
Artur Kluz. Podkreślił też liczny udział  
w zebraniu członków Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych.

Natomiast komendant miejski D. Le-
gierski stwierdził, że na zebraniu spra-
wozdawczo-wyborczym OSP w Niero-
dzimiu frekwencja wyniosła 76%, w Li-
powcu 85%, w Polanie jest to 94% i tu 
wymownie spojrzał w stronę prezesa OSP 
Centrum, gdzie zebranie odbędzie się za  
tydzień.                                           Wojsław Suchta 

Sprawozdanie przedstawił J. Gajdzica.                                                           Fot. W. Suchta
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADNYCH 

Nie czujemy się umocowani do występowa-
nia w imieniu innych radnych. Jednak jeste-
śmy przekonani, że łamy naszego miejskie-
go tygodnika, jak zawsze zapewnia Redak-
tor Naczelny, są otwarte dla każdego radne-
go, podobnie jak dla czytelników. Dbając  
o transparentność czuliśmy się w obowiąz-
ku rozliczenia się przed mieszkańcami  
z pracy wykonywanej od blisko 16 miesięcy,  
a której nie widać w trakcie transmisji on-line  
z obrad sesyjnych Rady Miasta. Jak napisa-
ła jedna z czytelniczek, radna poprzedniej 
kadencji, takie sprawozdania były oczeki-
wane i planowane. Jednocześnie pragniemy 
wyjaśnić, że nie było naszą intencją chwa-
lenie się, a pokazanie faktów – zawartych 
w protokołach, wnioskach i opiniach z prac 
poszczególnych komisji. Niezrozumiałe są 
dla nas histeryczne wręcz zarzuty dwojga 
radnych skierowanych już po pierwszym 
odcinku. Anonim? Wielokrotnie używali-
śmy swoich imion i nazwisk. Podpisy będą 
dziś – w ostatnim odcinku na koniec– gdyż, 
jak to było zapowiedziane sprawozdanie 
miało sześć odsłon. Myślę, że warto było 
doczytać do końca... W imieniu wszystkich 
przewodniczących komisji podkreślamy 
pełne zaangażowanie wszystkich radnych  
w prace. dziękujemy wszystkim radnym bez 
wyjątku. Mimo różnic w wyborze drogi cel 
jest, jak sądzimy, dla wszystkich taki sam 
– dobro naszej małej Ojczyzny.

Pragniemy podkreślić, że radni KWW 
Wspólnie dla Ustronia, obdarzeni przez 
wyborców wielkim zaufaniem, a jedno-
cześnie poczuwający się do olbrzymiej 
odpowiedzialności będą wyróżniali się 
także jednym: jesteśmy spójni w działaniu, 
każdy z nas myśli, mówi i robi to samo. 
Nie akceptujemy postawy, w której ktoś 
mówi co innego, a fakty wskazują, że czyni 
zupełnie odwrotnie.

Oczywiście nie jesteśmy nieomylni. Nie 
mamy patentu na wszechwiedzę. Popełnia-
my błędy. Jednak nie myli się tylko ten, kto 
nic nie robi. 

Podsumowując, pragniemy być po pierw-
szym roku społecznej służby kojarzeni  
z następującymi zmianami i aktywnościami  
w naszym mieście. Oto nasza lista „TOP 15”:

1. zorganizowanie i udostępnienie lodo-
wiska w okresie zimowym na kortach przy 
al. Legionów,

2. pozyskanie środków z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki dofinansowujących bu-
dowę stadionu i kortów tenisowych,

3. zmiana koncepcji przebudowy stadio-
nu Kuźni Ustroń,

4. polepszenie jakości obsługi klientów 
urzędu miasta poprzez standaryzację usług, 
szkolenia, ankiety i instrukcje,

5. wprowadzenie transmisji sesji Rady 
Miasta on-line z możliwością odtworzenia 
www.radamiasta.ustron.pl,

6. inicjatywa budowy bieżni przy szko-
łach oraz Orlika lekkoatletycznego przy 
SP5,

7. wprowadzenie budżetu obywatel-
skiego, 

8. zagospodarowanie bulwarów nadwi-
ślańskich – likwidacja chaszczy, projek-
ty budowy parkingów na ul Nadrzecznej  
i Sportowej, 

9. prace nad sfinalizowaniem planu zago-
spodarowania przestrzennego strefy uzdro-
wiskowej A, 

10. uchwała ws. zwiększenia bezpieczeń-
stwa na drodze DK 941 oraz wymiany 
ekranów dźwiękoszczelnych przy Czantorii 
na przeźroczyste,

11. koncepcja budowy basenu miejskiego 
oraz wsparcie formalne dla inwestora budu-
jącego basen przy al. Legionów,

12. informowanie Zarządów Osiedli  
o trwających i zakończonych inwestycjach 
w dzielnicach, a także opublikowana ścieżka 
powiadamiania przez mieszkańców urzędni-
ków o niestandardowych sytuacjach/prob-
lemach – system „powiadom nas”: www.
zgloszenia.ustron.pl,

13. decyzja o budowie mieszkań socjal-
nych i komunalnych, wsparcie budowy 
mieszkań przez TBS oraz dofinansowanie 
rozwoju infrastruktury KL Czantoria,

14. zaktywizowanie wydarzeń na scenie 
rynku głównego, ożywienie „Salonu Mia-
sta”, możliwość promowania się młodych 
talentów; także zakup choinki jako zimowej 
atrakcji miasta i organizacja Jarmarku Świą-
tecznego; ponadto koncepcja budowy ścieżki 
narto-rolkowej przy bulwarach, a także 
przebudowy stawu kajakowego (Wake-park),

15. klarowna i jasno dostępna informa-
cja o przetargach miejskich - wzrost ilości 
firm przystępujących do przetargu - więk-
sza konkurencja, możliwość uzyskania ko-
rzystniejszych ofert; ponadto podział mia-
sta na 3 strefy odśnieżania - lepsza jakość  
i szybkość usługi.

Wszystkim czytelnikom, którzy dobrnęli 
z nami do końca sprawozdania, dziękujemy. 

Dziękujemy także wszystkim tym, którzy 
nas wspierają dobrym słowem, a także tym, 
którzy korygują nasze działania. 

Informujemy, że w biuletynie informacji 
publicznej na stronie www.ustron.bip.info.pl 
możecie Państwo odnaleźć roczne oficjalne 
sprawozdania z prac wszystkich Komisji 
Rady Miasta Ustroń.

W poczuciu dobrze spełnionego obowiąz-
ku pozostajemy z poważaniem: 

Adriana Kwapisz-Pietrzyk, 
Anna Rottermund, Marek Górniok, 

Grzegorz Krupa, Piotr Nowak, 
Krzysztof Pokorny, Piotr Roman, 

Andrzej Szeja, Jan Zachar, Artur Kluz. 

Post scriptum
WYKAZ KOMISJI 

RADY MIASTA USTROŃ
KADENCJA 2014-2018

I. KOMISJA REWIZYJNA
1. Barbara Staniek-Siekierka – Przewod-
nicząca
2. Piotr Roman – Wiceprzewodniczący
3. Jolanta Hazuka – Sekretarz
II. KOMISJA BUDŻETU I PRZESTRZE-
GANIA PRAWA
1. Grzegorz Krupa – Przewodniczący

2. Andrzej Szeja – Wiceprzewodniczący
3. Krzysztof Pokorny – Sekretarz
4. Maria Jaworska
5. Artur Kluz
III. KOMISJA ARCHITEKTURY, INWE-
STYCJI, GOSPODARKI KOMUNAL-
NEJ I MIESZKANIOWEJ
1. Adriana Kwapisz-Pietrzyk – Przewod-
nicząca
2. Marek Górniok – Wiceprzewodniczący
3. Jolanta Hazuka – Sekretarz
4. Grzegorz Krupa
5. Piotr Roman
6. Roman Siwiec
IV. KOMISJA OŚWIATY, RODZINY I 
POLITYKI SPOŁECZNEJ
1. Krzysztof Pokorny – Przewodniczący
2. Artur Kluz – Wiceprzewodniczący
3. Stanisław Malina – Sekretarz
4. Piotr Nowak
5. Jan Zachar
V. KOMISJA KULTURY, SPORTU, TU-
RYSTYKI I PROMOCJI MIASTA
1. Andrzej Szeja – Przewodniczący
2. Jan Zachar – Wiceprzewodniczący
3. Adriana Kwapisz-Pietrzyk – Sekretarz
4. Anna Rottermund
5. Barbara Staniek-Siekierka
VI. KOMISJA OCHRONY ŚRODO-
WISKA, ZDROWIA, ROLNICTWA I 
LEŚNICTWA
1. Anna Rottermund – Przewodnicząca
2. Piotr Nowak – Wiceprzewodniczący
3. Maria Jaworska – Sekretarz
4. Marek Górniok
5. Stanisław Malina
6. Roman Siwiec
VII. KOMISJA PROGRAMOWA GAZE-
TY USTROŃSKIEJ
1. Piotr Nowak – Przewodniczący
2. Roman Siwiec – Wiceprzewodniczący
3. Stanisław Malina – Sekretarz
VIII. KOMISJA KOORDYNACYJNA
1. Artur Kluz – Przewodniczący
2. Anna Rottermund – Wiceprzewodni-
cząca
3. Grzegorz Krupa
4. Adriana Kwapisz-Pietrzyk
5. Piotr Nowak
6. Krzysztof Pokorny
7. Barbara Staniek-Siekierka
8. Andrzej Szeja

(cd. ze str. 1)

ODCHUDZANIE
ZA DARMO

Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji 
w Ustroniu zaprasza do wzięcia udziału  
w bezpłatnym programie dla osób z nadwagą 
i otyłością. Finansuje go Instytut Żywności 
i Żywienia w Warszawie ze środków szwaj-
carskich w ramach programu Swiss Contri-
bution. W ciągu 12 tygodni trwania progra-
mu odbywać się będą zajęcia rehabilitacyjne, 
spotkania z dietetykiem, psychologiem, jak 
również, na początku i na końcu programu – 
kontrolne wizyty lekarskie i badania labora-
toryjne. Program przeznaczony jest dla osób 
w wieku 18-60 lat. Więcej informacji - tel. 
33 854 16 32 wew. 220. 
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BUDŻET OBYWATELSKI
40.000 NA DZIELNICĘ

Radni podjęli uchwałę o zasadach i trybie 
przeprowadzania konsultacji społecznych 
na temat budżetu na 2017 r. Pod uchwała 
kryje się planowane wprowadzenie bu-
dżetu obywatelskiego, a załącznikiem do 
uchwały są „Zasady i tryb przeprowadzenia 
Budżetu Obywatelskiego”. 
- To nie jest tak, że oddajemy cały budżet 
miasta w ręce obywateli. Jest to narzędzie 
mające służyć aktywizacji społeczności 
lokalnej – mówił przewodniczący Komisji 
Budżetu i Przestrzegania Prawa RM Grze-
gorz Krupa. Jak dalej wyjaśniał, budżet 
obywatelski to 0,5% budżetu miasta. Mamy 
w Ustroniu 9 osiedli i każde z nich dostanie 
do dyspozycji 40.000 zł, niezależnie od 
powierzchni i liczby mieszkańców. Jest 
to uwarunkowane również tym, że kwota 
ta nie będzie przeznaczana na zadania 
inwestycyjne. Budżet obywatelski, zwany 
też partycypacyjnym ma być zachętą do 
wspólnej pracy, do wskazywania dodatko-
wych potrzeb, które być może nie są wi-
doczne z perspektywy całego samorządu. 
Miasta, które już taki budżet wprowadziły, 
maja doświadczenia i z nich można było 
korzystać. Większość to tzw. projekty 
miękkie, a nie infrastrukturalne. W marcu 
i kwietniu prowadzona będzie intensywna 
kampania informacyjna, w maju będzie 
można składać wnioski, następnie będą one 
rozpatrywane pod względem merytorycz-
nym. Każde osiedle będzie glosowało nad 
wnioskami zaakceptowanymi jako możli-
we do realizacji, co nastąpi we wrześniu. 
G. Krupa zwrócił się z apelem, aby Rady 
Osiedli, fundacji, stowarzyszeń, parafii, 
by rozmawiały na ten temat. Wszystko 
zostało tak skonstruowane, by nie było 
uznaniowości, jednak wszystko podlega 

pewnym schematom i wnioski muszą 
spełniać określone kryteria merytoryczne 
i prawne, a komisje opiniująca wnioski 
będzie odnosiła się do nich tylko pod 
kątem formalnym. Co istotne angażowana 
w budżet obywatelski jest młodzież od lat 
16, co jest sprawdzonym rozwiązaniem  
w innych miastach. 

WSPÓŁPRACA  Z  POWIATEM
Podjęto uchwałę o przyjęciu zadania 

od Powiatu Cieszyńskiego, co dotyczy 
modernizacji odcinka 900 m ul. Skoczow-
skiej. Od lat miasto współuczestniczy  
w remontach dróg powiatowych, zazwy-
czaj na zasadzie, ze koszty dzielone są 
równo między Starostwo Powiatowe  
i Urząd Miasta. Podczas sesji o tej współ-
pracy mówił burmistrz Ireneusz Szarzec. 
Stwierdził on, że od czasu gdy powstały 
powiaty Ustroń realizuje pewne inwestycje 
wspólnie ze Starostwem Powiatowym. 
Powiat w zasadzie nie realizuje chodników, 
a jedynie przebudowy dróg i nakładki.  
W ubiegłym roku wspólnie z powiatem 
była robiona ul. Cieszyńska, z samodziel-
nym udziałem miasta w budowie chodnika. 
W poprzednich latach miasto współfinan-
sowało roboty na ul. Partyzantów, ul. 3 
Maja, ul. Dominikańską, ul. Lipowską, ul. 
Daszyńskiego, czyli wszystkie ważne drogi 
powiatowe w naszym mieście. Robiony 
odcinek ul. Skoczowskiej nie zamyka in-
westycji od skrzyżowania w Polanie ulic 
3 Maja i Katowickiej II do skrzyżowania 
w Nierodzimiu ulic Skoczowskiej z Ka-
towicką, ale w dużej mierze ją wypełnia.  
W planach docelowo jest jeszcze odcinek 
ul. Skoczowskiej, ale po wykonaniu tam 
kanalizacji, która będzie realizowana w tym 
roku. Ideą był remont dróg przelotowych, 
czyli z Polany do Nierodzimia, ale także  
z Lipowca poprzez ul. Skoczowska, na ul. 

Dominikańska i do obwodnicy. W mię-
dzyczasie udało się tez zrobić kilka dróg  
w dzielnicach jak, np. ul. Polańską, także 
drogi w Jaszowcu i na Zawodziu. Obec-
na propozycja współpracy z powiatem 
dotyczy wykonania odcinka na ul. Sko-
czowskiej od ul. Kuźniczej do ul. Domini-
kańskiej. Jest to dobra podstawa do konty-
nuowania dobrej współpracy z powiatem. 
Zdarza się, że samorząd powiatowy jest 
krytykowany, za podejmowane inwesty-
cje, gdyż nie wszystkie gminy wiejskie są  
w stanie sprostać współfinansowaniu  
i czują się pokrzywdzone. 

INNE  UCHWAŁY
Dokonano zmian w budżecie dokonując 

przeniesień w planie wydatków. 40.000 
zł dla Towarzystwa Opieki nad Niepeł-
nosprawnymi na prowadzenie ośrodka w 
Nierodzimiu na zakup sprzętu do terapii 
słuchowej. 30.000 zł z wydatków na zada-
nia w zakresie kultury na wynagrodzenie 
gospodarza boiska przy ul. Sportowej. 

Inna uchwała dotyczyła regulaminu ko-
rzystania z boiska ze sztuczną trawą. 

Zdecydowano o zaciągnięciu kredytu 
długoterminowego w wysokości 10 mln. zł, 
z czego 2 mln. na spłatę wcześniej zaciąg-
niętych kredytów i pożyczek, natomiast 8 
mln. przeznaczone zostanie na sfinansowa-
nie zaplanowanego deficytu budżetowego. 
Spłatę przewiduje się w latach 2017-2024 
w ratach kwartalnych – pierwsze cztery 
raty po 400.000 zł, następne po 300.000 zł.

Podjęto uchwały o pomocy dla Powiatu 
Cieszyńskiego na prowadzenie Powiatowe-
go Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotknię-
tych Przemocą w Rodzinie w wysokości 
15.828 zł, a także dla Miasta Bialsko-Biała 
na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania 
Problemom Alkoholowym w wysokości 
15.541 zł. Uchwalono także „Program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Miasta Ustroń w 2016 r.”

                                     Wojsław Suchta

(cd. ze str. 1)

NIEPRAWIDŁOWE  PARKOWANIE
Strażnicy miejscy bardzo często muszą 

interweniować w sprawie nieprawidło-
wego parkowania. Najczęściej kierowcy 
łamią przepisy na ul. Sanatoryjnej, ul. 
Traugutta, ul. Ogrodowej przy skrzyżowa-
niu ul. A. Brody i Ks. L. Kojzara (nawet 

mimo postawionych słupków) oraz na 
skrzyżowaniu ul. I. Daszyńskiego i M. Ko-
nopnickiej. Zdarza się utrudnianie ruchu 
przy bankomacie ING lub przy pobliskiej 
drogerii, a na zdjęciu widać nowy pomysł 
na miejsce do parkowania.          Fot. SM

Jeden z mieszkańców Lipowca poin-
formował nas, że 26 lutego mieszkańcy 
Lipowca otrzymali 20 ton jabłek. Naj-
pierw, 21 lutego urzędujący od sierpnia 
proboszcz Parafii Podwyższenia Krzy-
ża Świętego w Lipowcu ksiądz Marian 
Kulik zapowiedział to na wszystkich 
niedzielnych mszach. I rzeczywiście,  
w piątek na parking przykościelny wjechał 
tir z owocami. Lipowczanie otrzymali po 
jednej, ważącej 20 kg skrzynce owoców 
na osobę, musieli jednak zadeklarować, 
że jabłka przeznaczone będą wyłącznie na 
własny użytek, a nie na handel, bo takich 
darów nie wolno sprzedawać. 

Polscy producenci stracili rynki zbytu 
po wprowadzeniu przez Rosję embarga 
na nasze jabłka. W kraju owoce są prze-
kazywane do placówek oświatowych, 
organizacji charytatywnych, kościołów. 

Mieszkańcy Lipowca są bardzo wdzięcz-
ni za przekazanie jabłek, nie tylko chętnie 
przyjmowali owoce, ale też pomagali  
w ich rozdawaniu. Podziękowania należą 
się strażakom i ministrantom. 

20 TON JABŁEK
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WYSTAWA  INTERMEDIALNA

USTROŃSKA 
WIOSNA 

POETYCKA

Muzeum Ustrońskie zaprasza na wer-
nisaż wystawy prac Urszuli Kluz – Kno-
pek, mieszkanki Ustronia, artystki in-
termedialnej wykorzystującej w swoich 
działaniach instalację, wideo oraz foto-
grafię, pt. „MONO NO AWARE”. Wer-
nisaż odbędzie się w sobotę, 5 marca 
o godz. 16.00 w Muzeum Ustrońskim.  
Z minirecitalem wystąpi ustronianka Klau-

dia Fober, wokalistka, muzykolog, student-
ka na kierunku dziennikarstwo i komuni-
kacja społeczna, ze specjalizacją public 
relations na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie. 

Urszula Kluz-Knopek ur. w 1985 roku 
w Ustroniu. Artystka intermedialna wyko-
rzystująca w swoich działaniach instalację, 

wideo oraz fotografię. Autorka licznych 
wystaw indywidualnych i grupowych  
w kraju i za granicą.

Doktorantka na UAP w Poznaniu oraz 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu oraz inżynier informatyki.  
W swojej pracy badawczej zajmuje się 
tematyką śmierci i nieśmiertelności oraz 
postrzeganiem tych pojęć w kulturze współ-
czesnej. 

Od kilku lat jest właścicielką graficznego 
Studia Bakłażan. Jest również członkinią 
Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytko-
wej. Zajmuje się projektowaniem graficz-
nym, szczególnie identyfikacją wizualną, 
projektowaniem publikacji oraz książek 
artystycznych.

Pracuje również jako mentorka w pro-
jekcie Link do Przyszłości dla Fundacji 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 
finansowanego ze środków Microsoftu. 
Jest to projekt społeczny, którego celem 
jest inspirowanie młodzieży z małych miast 
i wsi do świadomego planowania swojej  
przyszłości zawodowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem możliwości jakie dają 
nowe technologie. Wspierania ich w roz-
wijaniu konkretnych umiejętności, takich 
jak programowanie, dzięki którym łatwiej 
będzie im znaleźć pracę. 

Redaktor naczelna oraz kurator maga-
zynu artystyczno-naukowego Woof Woof 
Arf Arf. Woof woof, arf arf to tematyczny, 
ogólnopolski magazyn prezentujący prace 
artystyczne i teksty naukowe. Wydanie 
każdego numeru wiąże się z serią wystaw 
towarzyszących odbywających się w róż-
nych miastach Polski i prezentujących 
prace w różny sposób odnoszące się do 
zagadnienia danego numeru

Z zamiłowaniem zajmuje się sportami 
uderzanymi i wytrzymałościowo-siłowymi.

Jej konikiem jest zdrowy tryb życia  
i dietetyka sportowa dlatego kształci się  
i uczestniczy w różnych kursach u najlep-
szych polskich specjalistów. 

Zapraszamy do udziału w konkursie 
literackim „Ustrońska Wiosna Poetycka 
2016”, w ramach którego będziemy od 
Państwa oczekiwać wierszy i prozy litera-
ckiej. Tematyka dowolna, jednak ze szcze-
gólnym uwzględnieniem Ustronia – jego 
walorów przyrodniczych, regionalnych,  
a także barwnych postaci. Oceniana będzie 
forma, oryginalność i piękno języka. Kon-
kurs organizowany jest pod patronatem 
Burmistrza Miasta Ustronia przez muzeum 
bibliofilsko-artystyczne „Zbiory Marii 
Skalickiej” w Ustroniu. Poniżej szczegó-
łowy regulamin konkursu, który będzie 
także dostępny na stronie internetowej 
www.skalickamuzeum.pl

REGULAMIN KONKURSU 
LITERACKIEGO „USTROŃSKA 

WIOSNA POETYCKA 2016”
Konkurs rozstrzygany będzie w dwóch 

kategoriach: 
1. POEZJA wierszowana lub tzw. biały 

wiersz 
2. PROZA poetycka
Tematyka dowolna, jednak ze szcze-

gólnym uwzględnieniem Ustronia – jego 
walorów przyrodniczych, regionalnych, 
a także barwnych postaci. Oceniana bę-
dzie forma, oryginalność i piękno języka. 
Konkurs adresowany jest do wszystkich 
środowisk. Uczestnikami mogą być osoby, 
które ukończyły 17. rok życia. Warunkiem 
uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie 
3-4 utworów dotąd niepublikowanych 
i nienagradzanych. Wydruk lub rękopis 
powinien być czytelny, nie dłuższy niż 2 
strony znormalizowanego maszynopisu 
formatu A4. Uczestnik wysyła go na adres 
Organizatora - każdy w 4 egz. opatrzo-
nych godłem/pseudonimem autora łącznie  
z zaklejoną kopertą oznaczoną tym samym 
godłem, w której winny znajdować się dane 

personalne autora - imię i nazwisko, adres, 
telefon i adres e-mail. Prace oceniać będzie 
jury powołane przez Organizatora. Decyzje 
jury są ostateczne. Organizator nie zwraca 
nadesłanych utworów oraz zastrzega so-
bie prawo do ich bezpłatnego używania,  
w celu realizacji swoich działań statuto-
wych. Wyróżnione prace zostaną nagro-
dzone, będą też prezentowane publicznie 
podczas uroczystego ogłoszenia wyników 
konkursu, a także w miejscowej prasie  
i w innych publikacjach. Ogłoszenie wyni-
ków i uroczyste wręczenie nagród odbędzie 
się w 19. listopada w budynku Muzeum 
Marii Skalickiej – adres poniżej. Prace 
można przesyłać od zaraz. Termin nadsyła-
nia prac upływa z dniem 30. września 2016. 
Prace należy przesyłać wyłącznie pocztą 
na adres Organizatora: Oddział Muzeum 
Ustrońskiego „Zbiory Marii Skalickiej”, 
43-450 Ustroń Brzegi, 3 Maja 68.

Szczegółowych informacji udziela Or-
ganizator Konkursu: Irena Maliborska 
w dniach od wtorku do piątku w godz. 
11-16 tel.: 33 858 78 44 lub bezpośrednio  
w Muzeum (3 Maja 68).                   (IM)

*  *  *



10   Gazeta Ustrońska                                                                                                    3 marca 2016 r. 

Stowarzyszenie Kulturalne „Równi-
ca” – prowadzenie zespołu dziecięcego 
upowszechniającego tradycje regionalne  
i folklorystyczne – 71.000 zł

Stowarzyszenie Miłośnikow Kultury 
Ludowej „Czatotoria” – upowszech-
nianie kulturowych tradycji regionalnych  
i folklorystycznych poprzez organizacje prób  
i koncertów zespołu ludowego – 56.000 zł

Towarzystwo Kształcenia Artystycznego 
– upowszechnienie kultury ze szczególnym 
uwzględnieniem artystycznego kształcenia 
dzieci i młodzieży w zakresie muzyki i 
śpiewu poprzez prowadzenie Ogniska Mu-
zycznego – 10.000 zł

Stowarzyszenie Ustrońskie Dożynki – 
organizacja Dożynek – 40.000 zł

Stowarzyszenie Twórcze „Brzimy” – 
organizacja aukcji, plenerów, wystaw oraz 
warsztatów malarskich – 8.000 zł

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Eku-
meniczne – organizacja X Festiwalu Eku-
menicznego – 7.000 zł

Towarzystwo Miłośników Ustronia – or-
ganizacja wydarzeń kulturalnych i konkursu 
wiedzy o Ustroniu – 2.500 zł

Stowarzyszenie Miłośników Kuźni 
Ustroń – szlak dziedzictwa industrialnego 
Ustronia – 4.000 zł

Stowarzyszenie Miłośników Zabytko-
wej Motoryzacji „Rdzawe Diamenty” 
– upowszechnianie wiedzy historycznej  
w zakresie motoryzacji poprzez prowadzenie 
Muzeum „Rdzawe Diamenty” – 4.000 zł

Towarzystwo Kontaktów Zagranicz-
nych – współpraca z miastami partnerskimi 
poprzez organizację imprez z zakresu kultury 
i sportu – 15.000 zł

Polski Związek Emerytów i Rencistów – 
prowadzenie Klubu Seniora – 6.000 zł

Fundacja Senioralna – organizacja „Dnia 
dla zdrowia” – 3.000 zł

Ewangelickie Stowarzyszenie „Maria 
i Marta” – prowadzenie Ewangelickiego 
Centrum Aktywności Lokalnej w Ustroniu 
– 4.000

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji 
Międzykulturowej – organizacja I Letniej 
Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych 
im. Profesora Jana Szczepańskiego, promo-
wanie idei wśród uczniów i nauczycieli ze 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
powiatu cieszyńskiego – 6.000 zł

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe 
„Czantoria” – szkolenie dzieci i młodzieży 
w zakresie narciarstwa alpejskiego i snow-
boardu – 33.000 zł

Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe 
„Siła” – prowadzenie zajęć w zakresie tenisa 
stołowego, organizacja turniejów – 7.000 zł

Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe 
„Siła” – szkolenie drużyny dziewcząt młod-
szych w siatkówce, udział w Mistrzostwach 
Śląska – 24.000 zł

Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe 
„Siła” – szkolenie drużyny dziewcząt star-
szych w siatkówce, udział w Mistrzostwach 
Śląska – 24.000 zł

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju 
Ustronia – organizacja imprez rowerowych 
MTB Beskidy Równica-Czantoria – 13.000 zł

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratun-
kowe – zapewnienie bezpieczeństwa osób 
przebywających w górach – 6.000 zł 

Fundacja KULT – organizacja cyklu za-
wodów rowerowych „Downhill City Tour” 
– 15.000 zł

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju 
Ustronia – prowadzenie Miejskiej Informa-
cji Turystycznej – 115.000 zł

Fundacja św. Antoniego – prowadzenie 
zadań celowych służących wspomaganiu 
procesu powrotu do zdrowia oraz funkcjo-
nowania społecznego osób wychodzących 
z uzależnienia oraz ich rodzin – 32.000 zł

Ustrońskie Stowarzyszenie Trzeźwości 
Klub Abstynenta „Rodzina” – prowadzenie 
klubu abstynenta, grup samopomocowych 
dla osób wychodzących z nałogu oraz współ-
uzależnionych – 24.000 zł

Misja wśród Uzależnionych od Alko-
holu „Nowa Nadzieja” – zorganizowa-

nie dni terapeutycznych dla uzależnionych  
i współuzależnionych – 15.000 zł

Śląska Fundacja ETOH – Błękitny 
Krzyż w Bielsku-Białej – prowadzenie od-
działu leczenia zespołów abstynencyjnych 
– 4.000 zł

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom  
i Rodzinie „Można Inaczej” – prowadzenie 
socjoterapeutycznego ośrodka dla dzieci  
i młodzieży w formie specjalistycznej pla-
cówki wsparcia dziennego – 215.000 zł

Towarzystwo Opieki nad Niepełno-
sprawnymi – zorganizowanie turnusu re-
habilitacyjno- profilaktycznego – 5.000 zł

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe 
„Czantoria” – prowadzenie zajęć sporto-
wych oraz organizacja obozu o charakterze 
socjoterapeutycznym – 10.000 zł

Stowarzyszenie Kulturalne „Równi-
ca” – organizacja obozu profilaktyczno-
-edukacyjnego z wykorzystaniem elementów 
kulturoznawstwa – 15.000 zł

Międzyszkolny Klub Sportowy 
„Ustroń” – prowadzenie zajęć pozalekcyj-
nych sportowych opartych o profilaktykę 
uzależnień, realizowanych w placówkach 
oświatowych Miasta Ustroń oraz innych 
obiektach – 20.000 zł

Parafia Ewangelicko-Augsburska  
w Ustroniu – prowadzenie ćwiczeń prak-
tycznych z elementarni arteterapii uzależ-
nień, wykorzystując rozwój duchowości 
dzieci i młodzieży – 14.000 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Rodzin 
„Ponad Granicami” – prowadzenie placów-
ki dla dzieci i młodzieży organizującej poza-
lekcyjne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 
– 23.000 zł

Fundacja „Dobrego Pasterza” – prowa-
dzenie Domu Samotnej Matki wraz z terapią 
dla współuzależnionych – 8.000 zł

Parafia Rzymsko-katolicka w Ustroniu 
Polanie – Prowadzenie działań rekreacyjno-
-sportowych opartych na przeciwdziałaniu 
uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży 
– 5.000 zł 

DOTACJE
Realizacja zadań własnych gminy  

(w przeciwieństwie do zleconych przez 
państwo) służy zaspokajaniu zbiorowych 
potrzeb wspólnoty. Potrzeby te są bardzo 
różnorodne, od posiadania odpowiednich 
dróg, sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, 
ochrony środowiska, po opiekę społeczną, 
ochronę dziedzictwa kulturowego, promo-
cję. O ile trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś 
inny niż urzędnicy dbał o drogi, kanaliza-
cję, o tyle edukacją, pomocą społeczną, 
działalnością kulturalną, sportową mogą 
się zająć organizacje pożytku publiczne-
go. Miasto zamiast np. budować ośrodek 
dla dzieci niepełnosprawnych, zatrudniać 
pracowników, przekazuje odpowiednią 
sumę stowarzyszeniu i to ono w imieniu 
miasta zaspokaja potrzeby osób niepełno-
sprawnych i ich rodzin. Dotowane przez 
samorząd organizacje zazwyczaj pozysku-

ją środki również z innych źródeł i tym 
samym koszty realizacji danego zadania 
własnego gminy w mniejszym stopniu 
obciążają budżet. 

Żeby stowarzyszenie mogło otrzymać 
pieniądze samorządowe, musi napisać 
wniosek, w którym wykaże, na co będą 
przeznaczone środki, i zgłosić go do kon-
kursu. Pieniędzy nie przyznaje się na dzia-
łalność samą w sobie – wynajem lokalu, 
przejazdy na imprezy, raczej na konkretne 
projekty, mające służyć wszystkim miesz-
kańcom. Konkurs ogłasza burmistrz i on 
również powołuje komisje, które mają 
charakter opiniująco-doradczy. W skład 
komisji wchodzą przedstawiciele miasta 
oraz organizacji publicznych. Zgodnie 
z literą prawa członek komisji nie może 
oceniać własnego wniosku. W Ustroniu 
przyjęto zasadę, że wnioski np. dotyczące 
kultury opiniują członkowie stowarzyszeń 
sportowych i odwrotnie. 

Komisję zajmującą się szeroko rozumia-
ną kulturą, edukacją, integracją europejską 

tworzą: Grażyna Winiarska, Magdalena 
Kozłowska, Zdzisław Brachaczek, Łukasz 
Sitek, Katarzyna Brandys, Jolanta Jurzy-
kowska, Leszek Szczypka. 

Członkami komisji opiniującej wnioski 
dotyczące wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu oraz turystyki 
i krajoznawstwa są: Grażyna Winiarska, 
Magdalena Kozłowska, Zdzisław Bracha-
czek, Łukasz Sitek, Bożena Kubień, Iwona 
Werpachowska, Krystyna Firla. 

Do komisji zajmującej się pomocą spo-
łeczną, w tym pomocą rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej, przeciw-
działaniem uzależnieniom i patologiom 
społecznym, działalnością na rzecz rodzi-
ny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upo-
wszechniania i ochrony praw dziecka 
należą: Grażyna Winiarska, Magdalena 
Kozłowska, Zdzisław Brachaczek, Łukasz 
Sitek, Andrzej Piechocki, Karol Brudny, 
Jan Drózd. 

Ostateczną decyzję o podziale środków 
podejmuje burmistrz.                         (mn)

PODZIAŁ ŚRODKÓW W RAMACH KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ 
ZADAŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2016
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KRZYŻÓWKA KRZYŻÓWKA KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł

POZIOMO: 1) produkt z młyna, 4) kuzynka wersal-
ki, 6) element umundurowania, 8) stop lutowniczy,  
9) dziurawe szwajcarskie, 10) zakazany teren, 11) masz 
je w banku, 12) gorący rejon, 13) ryba z karpiowatych, 
14) grecki bóg wojny, 15) do przesiewania mąki,  
16) choroba zakaźna, 17) strachliwe drzewo, 18) Agata 
dla bliskich, 19) tło drukarskie, 20) usterka.
PIONOWO: 1) zbędna po obiedzie, 2) sztuka T. Róże-
wicza, 3) zapada w sądzie, 4) miasto w amerykańskim 
Nowym Meksyku, 5) w rodzinie Indian, 6) żal o coś, 
7) dawny instrument dęty, 11) jelito, 13) w barszczu 
pływają, 14) wyspa koralowa.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter 
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na roz-
wiązania oczekujemy do 11 marca.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 7

WRESZCIE FERIE ZIMOWE
Nagrodę w wys. 50 zł oraz książkę wydawnictwa Koino-

nia pt. „Jak powiedzieć kocham cię” otrzymuje: Agnieszka 
Żmija z Bładnic Dolnych, ul. Rumiankowa. Zapraszamy 
do redakcji. 

Piotr Lipiński – „Bicia nie trzeba było ich uczyć”
Mocny i dynamiczny reportaż opisujący życie,  karierę  i proces  

Adama Humera.
 Adam Humer – wieloletni członek partii komunistycznej  

i wicedyrektor Departamentu Śledczego Ministerstwa Bez-
pieczeństwa Publicznego. Prowadził postępowania przeciwko 
członkom podziemia niepodległościowego – bił i torturował 
zatrzymanych. Po upadku komunizmu Humer i inni oprawcy 
stanęli przed sądem, a potem trafili do tego samego więzienia,  
w którym trzymali swoje ofiary.

Marek Orzechowski – „Mój sąsiad islamista. Kalifat 
u drzwi Europy”

Marek Orzechowski  to mieszkający w Brukseli dziennikarz, 
publicysta i pisarz.

Książka opowiada o dramatycznych zdarzeniach, które potwier-
dzają sukces islamistów w Europie Zachodniej oraz o fiasku idei 
„multikulti”- na przykładzie takich miast jak Bruksela, Amster-
dam czy Berlin. Wnioski autora są skrajnie pesymistyczne. My 
nie tylko możemy w tej wojnie przegrać. My już przegraliśmy.

BIBLIOTEKA POLECA:

9/2016/5/R

Lato 2016 im szybciej tym taniej!

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

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

SŁOŃCE - na już! na wekendy! na lato! ZAPRASZAMY!

w 2014 roku (3,3 proc.) czy wzrostem wynagrodzeń (o 3,4 proc.) 
wyraźnie sugerowały, że nierówności w Polsce się pogłębiają. 
W tym roku dane o majątkach 100 najbogatszych mówią coś 
zupełnie przeciwnego. Krezusi zubożeli o nieco ponad 7 proc. 
i stało się to w czasie, gdy PKB powiększył się o 3,6 proc.,  
a przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 4,2 procent. 

Według rankingu 1. pozycję zajmują dzieci zmarłego w zeszłym 
roku Jana Kulczyka (15,9 mld zł), 2. jest założyciel Polsatu, Zyg-
munt Solorz-Żak (9,9 mld zł), a 3. Michał Sołowow z 9,2 mld zł.

NAJBOGATSI
Ślązacy, którzy nauczyli Polaków pić cappuccino – tak 

określił Teresę i Kazimierza Mokryszów miesięcznik Forbes, 
według którego małżeństwo z Ustronia zajmuje 31. miejsce  
w rankingu Najbogatszych Polaków w roku 2016. W porów-
naniu z ubiegłym rokiem oznacza to awans o 6 miejsc. 

O właścicielach „Mokate” napisano: Twórcy spółki Mokate, 
powstałej na bazie rodzinnej firmy, która produkowała wcześniej 
m.in. galaretki. 

Czytelnicy mogli też poznać historię firmy:
W 1990 roku Kazimierz Mokrysz, wnuk pierwszego właścicie-

la, przekazał stery firmy małżonce Teresie. Ta zmieniła nazwę 
(MO-krysz KA-zimierz TE-resa) i profil (wcześniej pod szyldem 
Mokrysz działał zakład materiałów budowlanych czy produkcja 
słonych przekąsek). Produkcja śmietanki do kawy, a potem 
cappuccino okazała się trampoliną do sukcesu firmy z Ustronia.

O firmie czytamy: Produkty Mokate, w tym zabielacze i kawa 
cappuccino w proszku, docierają do około 60 krajów. Rozwija 
się eksport m.in. do RPA i Algierii. Ponad 60 proc. przycho-
dów firmy zbudowanej przez małżeństwo Mokryszów pochodzi  
z eksportu. Centra produkcyjne Mokate zlokalizowane są w Pol-
sce i Czechach. Obecnie większość przychodów spółki pochodzi 
z eksportu.

Teresa Mokrysz wymieniana jest w Forbsie również wśród 
najbogatszych Polek i przedstawiana jako nietuzinkowa biznes-
woman, która: w 1978 roku ukończyła Akademię Ekonomiczną 
w Katowicach, zasiada w radzie nadzorczej BRE Banku, a wśród 
jej pasji jest jazda konna. 

Majątek państwa Mokryszów wycenia się na 856 mln zł  
(w 2015 r. – 630 mln PLN). W roku 2014 najbogatsi mieszkańcy 
Ustronia zajmowali 39. pozycję w kraju, a w 2013 – 40. pozycję.

Na stronie internetowej Forbsa można obejrzeć ciekawą anima-
cję przedstawiającą drogę państwa Mokryszów do międzynarodo-
wego sukcesu. Wkomponowano w nią pierwszą reklamę Mokate 
Cappuccino nadaną w TVP 1, dzięki której Polacy zobaczyli, jak 
należy przygotować taką kawę. 

Dla Marcina Kaczmarczyka z miesięcznika Forbes ranking 
stał się punktem wyjścia do refleksji na temat nierówności do-
chodowych, będących realnym problemem dla świata. Redaktor 
podkreśla, że wyliczona przez „Forbesa” wartość majątków 100 
najbogatszych Polaków może być dla ekonomistów i polityków 
cenną pomocą. Takich danych nie znajdą ani w GUS, ani w NBP. 
Czytamy również, że w ubiegłym roku: Majątek „setki” wzrósł  
o 16 procent. Dane zestawione np. z tempem wzrostu PKB  



Trwają zapisy do turnieju siatkówki z okazji 40-lecia Sekcji 
Emerytów i Rencistów przy Oddziale ZNP w Ustroniu.

16 kwietnia 2016 r. w sali SP 2 w Ustroniu odbędzie się turniej 
siatkówki z okazji 40-lecia Sekcji Emerytów i Rencistów przy 
Oddziale ZNP w Ustroniu. Uczestnikami będą zespoły w kategorii 
wiekowej 50+. Chętni do wzięcia udziału w turnieju proszeni są 
o kontakt z p. Bogdanem, tel. 666858772.

TURNIEJ ZNP

XVIII  USTROŃSKIE  SPOTKANIA  TEATRALNE 
14.03 poniedziałek Obietnica poranka – teatr obyczajowy
godz. 18.00

Obsada: Anna Seniuk, Grzegorz Małecki
Przekład: Jerzy Pański 
                na podstawie autobiografii RomainaGary’ego
Reżyseria: Maciej Wojtyszko
Muzyka: Irina Błochina
Scenografia: Urszula Bartos-Gęsikowska
Najpiękniejsza opowieść o matczynej miłości napisana z deli-

katnością, ciepłem i subtelną ironią.                  Cena biletu 40 zł

16.03 środa       Pół na pół – komedia przesycona 
godz. 18.00  czarnym humorem

Obsada: Piotr Polk, Piotr Szwedes
Reżyseria: Wojciech Malajkat
Przekład: Rubi Birden                                     Cena biletu 45 zł

17.03 czwartek     Występy laureatów 
godz. 10.00  XI Miejskiego Przeglądu Amatorskich
   Zespołów Teatralnych 
                                                                              Wstęp wolny

19.03 sobota       Przyszedł mężczyzna do kobiety – komedia 
godz. 18.00
Obsada: Viola Arlak, Tadeusz Chudecki 
Reżyseria: Viola Arlak i Tadeusz Chudecki
Scenografia: Małgorzata Grabowska – Kozera
Wzruszająca komedia o miłości, poszukiwaniu zrozumienia  

i bliskości drugiego człowieka.
Sztuka opowiadająca o marzeniach ludzi w średnim wieku 

chcących zaznać w życiu miłości i przeżyć we dwoje choć ka-
wałek zwykłego życia.                                     Cena biletu  40 zł

  Cena karnetu 115 zł

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

ZAPISY DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

O swoich wędrówkach po kraju opowiedzą tradycyjnie  
w marcu Barbara & Benedykt Siekierkowie. Na ilustrowa-
nym spotkaniu pokażą zwiedzane na tej trasie kościoły, cer-
kwie, synagogi i meczety. Ta wschodnia część kraju okazu-
je się bardzo interesująca pod względem turystycznym, kul-
turowym i wyznaniowym. Przekonajmy się o tym 12 marca  
w sobotę o godz. 16.00 w Muzeum Marii Skalickiej. Będą 
niespodzianki, bo jak wiadomo - w marcu każdy pan pamięta  
o kwiatach dla dam.                                                Organizatorzy

SZLAKIEM TRZECH KULTUR 

Zaproszenie do udziału w projekcie pod nazwą: „Słoneczny 
Ustroń - miejski program wykorzystania energii słonecznej  

w gospodarstwach domowych”
Burmistrz Miasta Ustroń zaprasza osoby zainteresowane pro-

dukcją energii elektrycznej na własne potrzeby z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii (montaż mikroinstalacji fotowoltaicz-
nych) do składania zgłoszeń udziału i wspólnej realizacji projektu 
pod nazwą: „Słoneczny Ustroń - miejski program wykorzystania 
energii słonecznej w gospodarstwach domowych”.

Miasto planuje opracować projekt i złożyć wniosek o dofi-
nansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego 2014-2020 (RPO WSL) z wykorzy-
staniem środków Unii Europejskiej na budowę mikroinstalacji 
fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w latach 2017-2019, 
gdzie wartość dofinansowania może wynieść do 85% kosztów 
kwalifikowanych. Pozostałe koszty zobowiązany jest pokryć 
beneficjent końcowy (mieszkaniec). Jednym z wymaganych doku-
mentów, które miasto musi przedłożyć na etapie składania wniosku  
o dofinansowanie jest zestawienie ilości zgłoszeń udziału w pro-
jekcie. 

Obecnie oszacowany koszt jednej instalacji fotowoltaicznej na 
budynku mieszkalnym wynosi 25.000 zł. Moc zainstalowanej poje-
dynczej mikroinstalacji nie może przekroczyć 40 kW. Wytwarzana 
energia może być przeznaczona wyłącznie na potrzeby własne. 

Warunkiem przystąpienia przez miasto do projektu będzie ze-
branie odpowiedniej liczby zgłoszeń mieszkańców i otrzymanie 
dofinansowania z RPO WSL

W związku z powyższym, prosimy osoby chętne do przystąpie-
nia do ww. projektu o składanie zgłoszeń osobiście w Urzędzie 
Miasta Ustroń w biurze podawczym, w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 15 kwietnia 2016 r.

SŁONECZNY PROJEKT

Zabawa na lodowisku. Przejazd przez tunel.            Fot. W. Suchta
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W swojej kategorii zwyciężył G. Hussar.                  Fot. W. Suchta



PUCHAR  CZANTORII
Zawody rozegrano przy górnej stacji na polanie Stokłosica.                        Fot. W. Suchta

– Zawody na Czantorii są raczej bez-
pieczne, chociaż przy tych warunkach 
śniegowych nie da się ustawić slalomu, by 
był zupełnie bezpieczny – stwierdził ratow-
nik GOOPR przed rozpoczynającym się  
w ostatnią niedzielę 28 lutego XII Pucha-
rem Czantorii w narciarstwie alpejskim.  
O tym, że wiele w tych słowach racji prze-
konali się jedni z najlepszych zawodników 
w stawce, czyli doskonale znający stok na 
Czantorii Zbigniew Gomola i Marek Ku-
stra. Obaj odnieśli kontuzje i interweniował 
GOPR. Przy czym w klasyfikacji generalnej 
zwyciężył M. Kustra, a kontuzję odniósł już 

za linią mety. Wśród kobiet, już bez nie-
spodzianek, zwyciężyła Wiktoria Pokorny.  
W zawodach wzięło udział 31 zawodni-
czek i zawodników z SRS „Czantoria” 
Trener SRS Bartłomiej Pilch po zawodach 
powiedział:
- Dobrze, że zawody się odbyły. Bardzo 
dobrze pojechała nasza zawodniczka Wik-
toria Pokorny mając szósty czas wśród 
mężczyzn, sporo mieliśmy trzecich miejsc, 
kilka drugich, więc jestem zadowolony. 
Treningi przynoszą efekty, z zawodów na 
zawody wyniki są lepsze. Zdarzają się po-
tknięcia, ale to naturalne w sporcie. Zawo-

dy sprawnie przeprowadzone, przyjechali 
zawodnicy ze śląskiej ligi, więc było się  
z kim ścigać. Krótki gigant i czasy bardzo 
zbliżone, zacięta rywalizacja, a jeden 
błąd eliminował. Bardzo ważny był start 
po płaskim i to trzeba było wykorzystać. 
Na takim śniegu bardzo ważne jest też 
smarowanie. Slalom rytmiczny, szkoda 
że warunki nie pozwoliły, by był dłuższy. 

Wyniki:
dziewczynki 2009-2006 1. Luiza Kor-

czak (21,27), 2. Zuzanna Olszewska 
(21,63), 3. Weronika Pokorny (22,55), 
chłopcy 2009-2006 1. Konrad Lula-Pawlik 
(19,92), 2. Karol Zawada (20,20), 3.  Mi-
kołaj  Śliwka (21,44), dziewczyny 2005-
2003 1. Zuzanna  Madej (19,71) 2.  Amelia 
Warzecha (19,84) 3. Zuzanna Kostka 
(19,89), chłopcy 2005-2003 1. Miłosz Ma-
rian (19,35), 2.  Wojciech Wawak (19,41), 
3. Michał Lipka (19,57), dziewczynki 
2002-2000 1. Wiktoria Pokorny (18,50), 
2. Klaudia Kuczyńska (19,07), 3. Barbara 
Lipka (19,08), chłopcy 2002-2000 1. Grze-
gorz Hussar (18,81), 2. Kacper Walczak 
(19,19), 3. Michał Zawada (19,40), kobiety 
1999 – 1996 1. Kalina Paszyna (19,47),  
2. Jadwiga Małecka (19,72), 3.  Martyna 
Kliś (21,27), mężczyźni 1999 – 1996 
1. Dawid Hussar (19,25), 2. Filip Kluz 
(22,24), kobiety 1995-1981 1. Hanna Gło-
wacka (19,11), 2. Daria Kurpios (20,00),  
3. Agata Stec (21,06), mężczyźni 1995-
1981 1. Łukasz Kośniewski (17,69)  
2. Krzysztof Kania (18,00) 3. Maciej 
Głowacki (18,18), kobiety 1980-1966 1. 
Joanna Małecka (20,34) 2. Ewa Tomala 
(20,75) 3. Joanna Szczotka (21,28), męż-
czyźni 1980-1966  1. Marek Kustra (17,59)  
2.  Sebastian Tomala (18,50), 3. Michał 
Kurzaja (18,51), kobiety: 1965+ 1. Jadwiga 
Gołda (20,99), 2. Maria Głowacka (21,84), 
3.  Ewa Matuszyńska (22,67), mężczyźni 
1965+  1. Tomasz Smusz (18,89), 2. Mi-
rosław Sędłak (19,14) 3.  Andrzej Brandys  
(19,28).                                 Wojsław Suchta

Na zakończenie pamiątkowe zdjęcie.                                                                Fot. W. Suchta

ZABAWA
NA LODZIE

W sobotę 27 lutego na lodowisku odbyła 
się po raz pierwszy impreza dla dzieci „Za-
bawy Łyżwiarskie o Maskotkę Ustronia”. 
Dzieci przybyły z rodzicami, przy czym 
zastrzeżono, że na lodowisku nie będą im 
pomagać rodzice. Zresztą okazało się, że 
doskonale radziły sobie na lodzie. Zabawy 
prowadzili Grażyna Winarska i Radosław 
Grabowski. Pogoda dopisała, humory też. 
Nawet wywrotki traktowano z uśmiechem. 

Rozpoczęto od slalomu, który po cza-
sie był utrudniany, wprowadzane były 
nowe elementy. Strzelano na bramkę 
krążkiem hokejowym, był też stalom  
z Ustroniaczkiem, przejeżdżano tunel. 
Przez całą imprezę na lodzie obecne były 
Ustroniaczki, czyli Izabela Ciompa, Nata-
lia Błaszczyk i Konrad Zając.

Na zakończenie wykonano pamiątkowe 
zdjęcie, a każde dziecko otrzymało paczkę 
z Ustroniaczkiem, słodyczami i koloro-
wanką.                           Wojsław Suchta
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Główny Inspektor Sanitarny podaje wskazówki jak uniknąć 
ptasiej grypy. Można się ustrzec przed tą chorobą, jeśli będziemy 
przestrzegać podanych wskazówek.

Podczas sesji Rady Miasta Ustroń wniosek o dzierżawę terenów 
wokół byłej restauracji Wrzos, wniósł właściciel powstającej tam 
karczmy. Dotyczy to terenów miejskich, czyli obecnego parkingu 
i terenu przyległego do ul. Sportowej. Wniosek motywowany jest 
chęcią jednolitego, uporządkowanego zagospodarowania tych te-
renów. W. Śliż mówił, że jest to uchwała intencyjna, a szczegółowe 
warunki pozostają do negocjacji. Tomasz Dyrda pytał, jak się ustala 
kwotę dzierżawy. Naczelnik Andrzej Siemiński odpowiadał, że są 
to różne kwoty dla różnych terenów, przy czym uwzględnia się do-
tychczasowe wpływy gminy, np. z parkingu. Miesięcznie dzierżawa 
powinna wynieść około 3.000 zł . S. Bałdys mówił o konieczności 
spisania precyzyjnej umowy i wpisania wszelkich warunków, tak 
by nie powtórzyła się sytuacja jak z hotelem „Równica”. Koncep-
cja musi być zgodna z interesem miasta, a niemożność finansowa 
inwestora nie może być tłumaczeniem. E . Czembor wyjaśniała, 
że wszystkie te warunki omawiano z właścicielem na posiedzeniu 
komisji. Józef Zahraj obawiał się, czy nie zmniejszy się parking.  
A Siemiński uspokajał, że umowa gwarantować będzie parking  
o tej samej pojemności. Radni podjęli uchwałę o zgodzie na prze-
znaczenie do dzierżawy terenów przy Wrzosie.

15 lutego w ośrodku ekologicznym Leśnik w Jaszowcu odby-
ło się kolejne spotkanie Polskiego Klubu Ekologicznego Koło  
w Ustroniu. (...) Dyskusja na temat ogrzewania budynków ko-
minkami była bardzo pouczająca. Można było poznać różne 
sposoby wykorzystania ciepłego powietrza. Zwracano uwagę na 
wady ogrzewania z nawiewami, bo osmala się część ściany przy 
wylocie. (...) Pytano obecnego na spotkaniu nadleśniczego Leona 
Mijala, czy w lasach wystarczy drewna na opał. – Nasze zasoby 
nie wystarczają na potrzeby regionu. Drewno jest sprowadzane  
z terenów o mniejszej gęstości zaludnienia. Stale jednak zwiększa 
się powierzchnia lasów bukowych, więc może za dwadzieścia lat 
będziemy samowystarczalni - odpowiadał L. Mijal.

Przez dwa dni na Czantorii odbywały się zawody w narciarstwie 
alpejskim. W piątek 24 lutego były to Mistrzostwa Ustrońskich 
Szkół, w sobotę Puchar Czantorii. Przez dwa dni jak na zamówienie 
świeciło słońce, temperatura wahała się nieco poniżej zera. (...) Za-
wody bardzo dobrze przygotowane, idealne warunki, trasa twarda, 
dla wszystkich zawodników takie same szanse mówi obserwujący 
zawody instruktor narciarstwa Piotr Martynek. Slalom ustawiony 
profesjonalnie przez trenera Mieczysława Wójcika. Wyniki oddały 
poziom i umiejętności zawodników. Poziom sportowy wysoki, bo 
byli zawodnicy z całego rejonu cieszyńskiego, byli z żywieckiego. 
Sporo wystartowało byłych zawodników.                   Wybrała: (mn)

3 III  12.00  XI Miejski Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych  
        - MDK „Prażakówka” 
5 III   16.00 Wernisaż wystawy prac Urszuli Kluz-Knopek -  
        Muzeum Ustrońskie
7 III   12.45  Audycja muzyczna Filharmonii Śląskiej dla uczniów 
        drugich klas ustrońskich gimnazjów, Pt.: „Polifinia  
        i homofonia” - MDK „Prażakówka”
8 III   12.00  XIII Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych  
        i Solistów, część I - MDK „Prażakówka”
10 III   10.00  XIII Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych  
        i Solistów, część II - MDK „Prażakówka”
12 III  16.00 Spotkanie Szlakiem Trzech Kultur - Muzeum Marii 
        Skalickiej

www.ustron.pl

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

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

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

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

Podłogi, drzwi, rolety, boazerie, 
korek, karnisze. "MARKO" ul. 
Cieszyńska (pod apteką). (33) 
854-33-34.

Przyjmę do pracy barmankę/bar-
mana. 790-597-447.

Do wynajęcia mieszkanie 3-po-
kojowe, kuchnia umeblowana. 
535-808-336.

Lokal 40m2 + taras do wynajęcia 
obok sanatrorium Równica. 505-
168-217. 

Multimedalista?                                                                Fot. W. Suchta

 3.03     Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
4-5.03    Pod Najadą    ul. 3 Maja 13   tel. 854-24-59
6-7.03    Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
8-9.03    Na Szlaku    ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73
10-11.03  Rumiankowa    ul. Skoczowska 76  tel. 300-30-40
12-13.03  Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście

dziesięć lat temu

*   *   *

*   *   *

Ogłoszono przetarg: 
- nieograniczony pn Zaprojektowanie i wybudowanie automatycz-
nej toalety samoczyszczącej w ramach zadania inwestycyjnego 
„Stworzenie sieci publicznych sanitariatów na terenie Miasta 
Ustroń” – termin składania ofert – do dnia 10.03.2016 do godziny 
10.00.
 Więcej na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl

KONSULTACJE
I PRZETARGI

*   *   *

9/2016/6/R

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

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

FELIETON

Oczywiście to JEJ wina, bo mit ko-
biety kusicielki obecny jest w umysłach 
ludzkich od Adama i Ewy. ON zapisał 
się na kartach skoczowskiej historii jako 
człowiek pracowity, dobry administrator, 
organizator życia społeczności, lider tra-
fiający do serc ludzi starszych, dojrzałych, 
a nawet młodzieży i dzieci. Gdyby nie 
ONA, kto wie, czego jeszcze by dokonał. 
JEJ dorobek zawodowy w ogóle nie jest 
przedmiotem dyskusji, został przekre-
ślony przez chwilę słabości. Czuję się  
w obowiązku odnotować kolejny akt dys-
kryminacji kobiet, ale nie to najbardziej 
mnie porusza.

Historia jest niesamowita, dobry lite-
rat mógłby napisać scenariusz do filmu,  
a przynajmniej do serialu. Nie umiem so-
bie nawet wyobrazić, jak wielkie emocje  
i namiętności wchodziły w grę, skoro 
dwoje ludzi postawiło na szali swoje ka-
riery i dobre imię. Jak musieli się zapamię-
tać w uczuciach, że za nic mieli przysięgi  
i bliskich, że nie myśleli o konsekwen-
cjach. Chyba im trochę zazdroszczę...

Skandal można powiedzieć światowy, 
choć skoczowiacy pewnie się nim chwalić 
nie będą. Nie muszą, bo mają inny powód 
do dumy – kino. Jeśli w tym momencie 
ktoś prychnął: „Wielkie mi rzeczy”, to 
śpieszę donieść, że bardziej światowa 
niż samo posiadanie kina, jest frekwencja 
na seansach filmowych. Ze sprawnego 
systemu rezerwowania miejsc on line 
mieszkańcy korzystają chętnie, nie mają 
zresztą wyboru, bo trudno się dostać na 
film ot tak, z ulicy. Bilety są wyprzedane 
czasem nawet na kilka tygodni przed se-
ansem, tak było na przykład w walentynki,  
a i w zwykłe weekendy, bilet do kina 
trzeba wcześniej zarezerwować. Dużą 
popularnością cieszą się bajki i premiery, 
których w Skoczowie nie brakuje. 

To kino jest miejscem idealnym szcze-
gólnie dla ludzi zmęczonych multiplek-
sami, do których nie wiadomo, czy idzie 
się na film, czy na popcorn i colę. W Sko-
czowie panuje pełna kultura, nawet dzieci 
nie szeleszczą papierkami, nie rozrzucają 
jedzenia na prawo i lewo i nie chodzą co 
pół godziny do ubikacji po wypiciu maksi 
kubka napoju gazowanego. 

To jeszcze nie wszystko. Nad kinem 
działa kawiarnia, do której warto pójść 
po obejrzeniu filmu, porozmawiać o wra-
żeniach, ale tam też trzeba rezerwować 
miejsca. Gdy pod wpływem chwili po-
stanowimy pójść na kawę, możemy nie 
dostać stolika. 

Teatr Elektryczny, w którym mieści 
się kino, działa w ramach Miejskiego 
Centrum Kultury „Integrator”. Jest tam 
nie tylko ekran, ale i scena, i oprócz 

projekcji filmowych odbywają się różne 
inne imprezy kulturalne. Pieniądze na 
modernizację pochodziły z Unii Euro-
pejskiej (wartość projektu: 2.740.781,39 
zł, wartość dofinansowania: 2.254.192,93 
zł), uroczystego otwarcia we wrześniu 
2013 roku dokonał znany z programu „W 
starym kinie” Stanisław Janicki oraz Jerzy 
Buzek. W wyremontowanym budynku 
kino istniało od 1908 roku, kiedy to na 
potrzeby X muzy zaadaptowano salę 
gimnastyczną szkoły ludowej mieszczą-
cej się w ogrodzie hotelu „Pod białym 
rumakiem”. 

Ciekawe, co sprawia, że skoczowiacy 
tak chętnie chodzą do kina? Moda? Chęć 
oderwania się od codzienności? Potrzeba 
mocnych wrażeń czy romantyczna natu-
ra? Jak się ma zainteresowanie filmami 
do skandalu na najwyższych szczeblach 
władzy? 

To przecież oczywiste i bardzo dobitnie 
wytłumaczyła mi to znajoma z Harbu-
towic. ONA naoglądała się romansów  
i postanowiła szukać szczęścia. A każdy 
przecież wie, że w życiu, inaczej niż  
w kinie, szczęście nie występuje. To mit. 
Można być co najwyżej zadowolonym, że 
dom wystawiony, samochód w garażu i na 
koncie ładna sumka. Uczucia i uniesienia 
do niczego nie są potrzebne. Niektórzy to 
nawet nie powinni chodzić do kina, bo im 
się w głowie przewraca. A w ogóle, jak 
już chciała sobie życie marnować, to JEJ 
sprawa, ale żeby jeszcze ON za to płacił?! 

Znajomej unikam, bo o czym tu gadać? 
Jeszcze się wyda, że chodzę do kina i mam 
uczucia.                              Janka Krzok

FELIETON

Czekając 
na wiosnę

Zadzwoniła do mnie Znajoma z Warsza-
wy. Właśnie wróciła z mężem z dwutygo-
dniowego pobytu na Teneryfie w domowe 
pielesze. Zachwycała się tym, co przeżyli 
i zobaczyli na tej wyspie. A szczególnie 
panującą tam wspaniałą wiosenną, prawie 
letnią, pogodą. Rozbudziła tym we mnie 
tęsknotę za wiosną. Przed laty skracaliśmy 
sobie z Żoną zimę, wyjeżdżając podczas jej 
trwania do tzw. ciepłych krajów. I zazwy-
czaj nasz wybór padał na Wyspy Kanaryj-
skie. To był niejako skutek uboczny mojej 
przyjaźni z fińskim biskupem. Opowiadał 
mi, że w jego kraju najtrudniej przeżyć 
zimę wśród panujących ciągle ciemności. 
I jeśli tylko może w tym czasie wyjeż-
dża, choćby tylko na tydzień, na Kanary,  
w poszukiwania słońca i ciepła. Spróbowa-
liśmy z żoną zrobić podobnie i tak nam się 
to spodobało, że też odtąd co roku wyjeż-
dżaliśmy na Wyspy Kanaryjskie. Niestety, 
Żony już nie ma i przychodzi mi całą zimę 
przebywać w domu. I z dawnych wyjazdów 
pozostało mi już tylko przeglądanie albu-

mów ze zdjęciami, lektura przewodników 
i wędrówka palcem po mapie. I czekanie 
na to, że i do nas przyjdzie wiosna i słońce 
rozbudzi przyrodę, a i w każdym z nas, 
szczególnie w starszych ludziach, nową 
nadzieję i chęć do życia. Nasza zależność 
od przyrody objawia się między innymi  
w tym, że nasze samopoczucie i żywotność 
kształtują się w dużym stopniu w zależności 
od pory roku i panującej pogody.

A do tego dochodzą jeszcze zmieniające 
się warunki naszego życia. One ułatwiają 
bądź utrudniają nam przeżywanie kolej-
nych dni i zmiennych kolei człowieczego 
losu. Bywa więc, że to, co było możliwe 
do realizacji przed pięciu czy dziesięciu 
laty, dzisiaj jest już nie do zrealizowania, 
bo zmieniły się okoliczności, i nie ma już 
osób, z którymi to się realizowało, ani sił, 
ani zdrowia, ani środków finansowych. 
Do tego wyjazdy do wielu krajów, które 
kiedyś były celem naszych wyjazdów, 
stały się zbyt niebezpieczne ze względu 
na panującą tam sytuację polityczną. I tak, 
przynajmniej w moim wypadku, a zapew-
nie nie tylko w moim,pozostało czekanie na 
miejscu na nadejście wiosny i pocieszania 
się nadzieją, że ona już niedługo przyjdzie. 
Bywają już przecież cieplejsze, już prawie 
wiosenne, a właściwie przedwiosenne dni. 
W ogrodach wychodzą z ziemi pierwsze 
kwiaty, a i kalendarzowy początek wiosny 
jest już coraz bliżej. Czasem zdaje się, że 
to już tuż,tuż. Ale potem zima przypomina 
sobie o tym, że to jeszcze jej czas; następuje 

załamanie pogody i zaczyna sypać śnieg. 
Tak jak to jest dzisiaj. Gdy zacząłem pisać 
ten felieton, zaczął padać śnieg i pada przez 
cały dzień. W efekcie poradzono mi, żebym 
nie kończył tego felietonu i zabrał się za 
odśnieżanie, bo kilkunastocentymetrowa 
warstwa śniegu uniemożliwi mi wyjście  
z domu i wyjazd samochodem. Ale uparłem 
się i piszę dalej, bo mam już dość zimy  
i czekam na wiosnę. Chociaż rozumiem, 
że zima tak szybko nie odejdzie. Chy-
ba potrwa dłużej niż do 21 marca. Sam 
zresztą powtarzam, że jedne święta mu-
szą być u nas ze śniegiem.. A ponieważ 
na Boże Narodzenie nie było śniegu, 
to z pewnością spadnie on na Wielka-
noc. Chyba jednak na te śnieżne święta  
w końcu marca nie trzeba będzie stawiać  
i stroić choinek.

Jestem jednak pewny, że wiosna i do nas 
prędzej czy później trafi. I zrobi się ciepło  
i zielono. I znowu będzie chciało się podzi-
wiać świat i wyjść z domu. I przypomną 
się znowu słowa wiosennych piosenek. 
Choćby tych: „wiosna, wiosna jest na-
reszcie” czy „Dziewczyny, bądźcie dla 
nas dobre na wiosnę” Z tym, że w tej 
drugiej piosence zmienił bym słowa na 
„Ludzie bądźcie wzajemnie dla siebie 
dobrzy, na wiosnę”. Czekając na wiosnę 
myślę więc nie tylko o tym, że przyjdzie 
dobra pogoda w naszym kraju i świecie, 
ale ta dobra pogoda zapanuje także mię-
dzy ludźmi… No cóż; pomarzyć zawsze 
można.                                         Jerzy Bór

Tak sobie myślę

Światowe życie 
w 

Skoczowie
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DOJDĄ  DO  POROZUMIENIA
Rozgrywka finałowa.                                                                                           Fot. W. Suchta

W miniony weekend 27 i 28 lutego  
w sali Szkoły Podstawowej nr 2 rozegrano 
XXII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 
Miasta Ustronia. W sobotę rywalizowały 
dzieci i młodzież, w niedziele seniorzy. 
W sumie przez dwa dni rywalizowało 95 
osób, w tym 27 z Ustronia. Sędzią głów-
nym całego turnieju był Jerzy Hojnacki, 
sędziami pomocniczymi Andrzej Buchta  
i Sylwester Rucki.

W sobotę rywalizowały dzieci i mło-
dzież. Do rywalizacji stanęło 38 osób w tym  
8 z Ustronia. To mniej niż w latach ubie-
głych. 
- Szkoda, że w tym samym czasie jest 
turniej w Bielsku-Białej, ale też boli to, 
że tak mało dzieci i młodzieży z Ustronia 
wzięło udział – mówi A. Buchta. 
- Próbuję turnieje w Ustroniu i Bielsku-
-Białej rozdzielić, ale organizatorzy 
zawsze tłumaczą, że chcą zrobić dzie-
ciom przyjemność podczas ferii – mówi  
J. Hojnacki. - Poza tym tu w tej sali  
w poprzedni weekend grali siatkarze, a to 
był jedyny dostępny termin. W Bielsku-
-Białej podobnie, a dodatkowo tam jest 
sala komercyjna. Odbywają się tam roz-
grywki siatkówki, koszykówki, halowej 
piłki nożnej i tenisiści stołowi wciskają 
się z trudnością w wolny termin. Głów-
nym organizatorem jest Marek Gracz, 
były zawodnik ekstraklasy. Jak mówi: 
„Albo wezmę to co dają, albo nie bę-
dzie nic”. Wszyscy chcą zrobić dzieciom 
przyjemność w ferie, a że w Ustroniu  
i Bielsku-Białej ferie są w tym samym 
terminie, to trzeci rok jest taka sytuacja. 
Zaproponowałem, by w ten ostatni week-
end ferii w turnieju w Bielsku-Białej  
w sobotę grali np. dorośli, a w Ustroniu dzieci,  
a w niedzielę na odwrót. Mam nadzieję, że 
organizatorzy Kazimierz Heczko i Marek 
Gracz dojdą do porozumienia.

Młodzi zawodnicy, jako że było ich  
mniej, mogli rozegrać więcej spotkań. 
- Nawet dość dobrze się grało, ale trzeba 
było walczyć – mówi zwycięzca kate-
gorii gimnazjalistów Grzegorz Hussar  
z Ustronia. - Startuję tu już czwarty 
raz, w IV klasie zająłem piąte miejsce,  
w V klasie trzecie, w VI klasie pierwsze  
i teraz też pierwsze. Trenuję głównie narciar-
stwo alpejskie w SRS „Czantoria”, ale jak  
w każdym sporcie w tenisie stołowym 
też trzeba dużo trenować. Gram głównie  
w domu i na zajęciach w Gimnazjum nr 1. 
Jutro natomiast będę startował w Pucharze 
Czantorii. Poza tym piłka nożna, siatków-
ka, bo bardzo lubię sport.

W niedzielę grali seniorzy i seniorki. 
Tu frekwencja nie zawiodła, a szczegól-
nie podkreślano liczbę startujących pań.  
W finale seniorów o pierwsze miejsce de-
cydujący mecz grali bracia Janusz i Jerzy 
Ihasowie. Wygrał Janusz i stwierdził, że 
często gra z bratem.
- Trenujemy razem i różnie jest, raz wy-
grywa jeden, raz drugi – mówi J. Ihas. - A 
w finale turniejów graliśmy już parę razy, 
chociażby przed rokiem w Ustroniu.

W kategorii starszej wygrał Andrzej 
Buchta, wielokrotny tryumfator turnieju 
w Ustroniu.
- Przyjechali Węgrzy, a w naszej grupie 
było ich trzech, a z jednym grałem w finale. 
Na pewno ze względu na udział Węgrów 
poziom turnieju się podniósł. Zawodnicy 
klubowi, dobrze się z nimi gra, mogło być 
różnie, ale mam trochę doświadczenia  
w tym turnieju. Byli też zawodnicy z Chy-
bia i Pogórza z III ligi, więc poziom wysoki.  
A wśród dzieci jak zawsze, od świetlico-
wego do zawodniczego.

Wyniki:
dziewczynki niezrzeszone  - 4 zawod-

niczki: 1. Natalia Gałęziowska – Pierściec, 

dziewczynki zrzeszone  - 5 zawodni-
czek: 1. Roksana Potempa - Jastrzębie-
-Zdrój, chłopcy zrzeszeni - 5 zawodników:  
1. Grzegorz Libiszewski – Dębowiec, 
chłopcy Gimnazja – 3 zawodników:  
1. Grzegorz Hussar – G-1 Ustroń,

chłopcy Szkoły Podstawowe – 21 za-
wodników:

1. Kacper Nocuń – Brenna, 3. Jakub 
Bujok, SP-3 Ustroń, 5. Bartłomiej Franek, 
SP 3 Ustroń,

Seniorki – 6 zawodniczek: 1. Marzena 
Machej – Hażlach, 4. Eugenia Skowron – 
Ustroń, seniorzy 17-49 lat – 28 zawodni-
ków : 1. Janusz Ichas – Pruchna, 3. Sylwe-
ster Rucki - TRS „Siła” Ustroń, seniorzy 
49 - 59 lat - 12 zawodników: 1. Andrzej 
Buchta - TRS „Siła” Ustroń, 4. Kazimierz 
Heczko - TRS „Siła” Ustroń, weterani od 
60 lat wzwyż - 11 zawodników: 1. Henryk 
Pietrzak, Skoczów, 6. Andrzej Siedlaczek, 
TRS „Siła” Ustroń. 

Turniej został zorganizowany przez 
Kazimierza Heczkę – szefa sekcji tenisa 
stołowego Towarzystwa Rekreacyjno-
-Sportowego „Siła” Ustroń przy współ-
udziale Urzędu Miasta w Ustroniu i Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Ustroniu.

Przewodniczący Rady Miasta Artur 
Kluz i prezes TRS „Siła” Andrzej Georg 
wręczyli puchary-statuetki i nagrody rze-
czowe dla trzech najlepszych w grupie,  
dyplomy dla sześciu w każdej grupie. 
Każdy zawodnik otrzymał grzaną kiełba-
sę i kołaczyk, dzieci w pierwszym dniu 
czekoladę.

Turniej sponsorowali: Andrzej Siedla-
czek – szkolenia i nadzór BHP i p-poż, 
firma „Heban” s.c. Podżorski, Wisła, firma 
„Galeria na Gojach” – A. K. Heczko, firma 
„AVICOLD” Chłodnictwo, Klimatyzacja 
– Cieszyn, cukiernia „Wiślanka” Wisła, 
Robert Bałoń, Janusz Groborz.

                                    Wojsław Suchta

G. Hussar.                                   Fot. W. Suchta


