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Na zwiększenie emerytury mogą
liczyć też absolwenci wyższych
uczelni. Wiele osób nie zdaje
sobie z tego sprawy, że za okres
studiów też należą się składki emerytalne i nie informuje
ZUS-u o ukończeniu wyższej
uczelni. O nowe naliczenie mogą
wystąpić przyszli i obecni emeWięcej na str. 7
ryci.
Warto zaznaczyć, że w ramach
naszego powiatu Ustroń jest
jedyną miejscowością, w której
przeprowadza się te popularne
badania. Są one kierowane zarówno do mieszkańców, jak również przybywających tu gości

Więcej na str. 9

Żniwiarze z Lipowca: Maria Tomiczek, Grzegorz Kisiała, Olga Kisiała, Jan Tomiczek,
Henryka Chralek.

WĘGIERSKIE ŻNIWA
W cieplejszym klimacie, u naszych południowych bratanków żniwa w pełni. 7 lipca
odbyły się tam również po raz 10. zawody w koszeniu zboża.

Do partnerskiego Hajdunanas pojechała mocna reprezentacja Ustronia, którą
utworzyli tradycyjnie mieszkańcy Lipowca wraz z członkiniami Koła Gospodyń
Wiejskich w Lipowcu. Obok nich rywalizowało jeszcze 19 innych drużyn z Węgier
i Rumunii. Każdy z zespołów otrzymał
wyznaczony kawałek pola, który należało
jak najdokładniej i jak najładniej wykosić,

a następnie ze ściętego zboża starannie
ułożyć kopki. Kosiarze nie pracowali na
czas, ich zadaniem było oddanie charakteru i klimatu dawnych prac. Zatem ze
śpiewem na ustach, a niektórzy i tańcząc
pracowali w promieniach węgierskiego słońca. W tegorocznych, jubileuszowych zmaganiach ustrońska ekipa zajęła
2. miejsce.
(mn)

Najdłuższy projekt partnerstwa
publiczno-prywatnego, jeśli
chodzi o oczyszczalnie ścieków
i zarządzanie wodociągami,
ma miejsce w Gdańsku, gdzie
modernizację sieci kanalizacyjnych, wodnych, łącznie z
oczyszczalniami zlecono firmie
zewnętrznej i od tamtego czasu
Miasto nie ponosi z tytułu prowadzonych prac remontowych
i modernizacyjnych żadnych
Więcej na str. 8
kosztów.

W czasie wakacji redakcja
naszej Gazety Ustrońskiej
czynna będzie
od godz. 8 do 15.

POTRZEBNA

POMOC

PODEJRZANA ANKIETA

DLA ARONA

Dowiedzieliśmy się od naszych Czytelników, że do ustrońskich domów pukają ankieterzy, zadając pytania związane z wyborami samorządowymi, rzekomo zlecone
przez Urząd Miasta Ustroń. Zapytaliśmy u źródła, czy zostały zlecone jakieś sondaże,
ale otrzymaliśmy zdecydowaną odpowiedź, że nie.

Zwracam się z apelem i gorącą prośbą
do hojnych mieszkańców naszego miasta, by pomogli młodemu człowiekowi,
ustroniakowi, który bardzo potrzebuje
wsparcia nie tylko duchowego, ale i finansowego.
Osobą, o której mowa jest Aron Hławiczka – syn Lidzi Hławiczki, od wielu lat
pracującej w Stowarzyszeniu Kulturalnym
„Równica”. Aron był długoletnim, bardzo
zdolnym solistą i tancerzem w Estradzie.
Niestety od najmłodszych lat chorował na
serce, był dwukrotnie operowany, a teraz
dodatkowo przeszedł operację tętniaka. I
to nie koniec. Czekają go następne, bardzo
poważne zabiegi.

Sprawdziliśmy na oficjalnej stronie
miasta informacje na ten temat, ale znajdują się tam jedynie dane na temat badań
ankietowych, realizowanych przez Urząd
Statystyczny w Katowicach na terenie
województwa śląskiego, a są to badanie
pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej oraz badanie pogłowia
świń i produkcji żywca wieprzowego.
Drugie badanie urzędu statystycznego dotyczy uczestnictwa mieszkańców
w podróżach krajowych i zagranicznych.
Jednak we wspomnianej na początku
ankiecie nie ma słowa o bydle czy po12 lipca 2018 r.

		

dróżach, są natomiast pytania o to, czy
podobają się mieszkańcom inwestycje,
jakie zrobiono w mieście w ostatniej
kadencji samorządu, co respondenci
myślą o burmistrzu, przewodniczącym
Rady Miasta Ustroń i innych osobach,
które ewentualnie mogłyby startować w
wyborach, a także, co najbardziej dziwi
i wręcz niepokoi mieszkańców, pytania
o wykształcenie i status majątkowy odpowiadających
Jednym z podstawowych obowiązków
ankietera jest wyraźne poinformowanie,
(dok. na str. 13)

(dok. na str. 2)
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(dok. ze str. 1)

W upalne niedzielne popołudnie z najpiękniejszymi melodiami
świata wystąpili na rynku starzy dobrzy znajomi – czyli artyści
z zespołu Art Music Trio, którzy co najmniej od dziesięciu lat
bawią wakacyjną publiczność.
Fot. L. Szkaradnik

MIEJSCA ŚWIĘTYCH

25 czerwca w Czytelni Katolickiej Ustroniu odbyło się trzecie
z cyklu comiesięcznych Spotkań Historycznych. Tematem wykładu połączonego z prezentacją fotografii było przedstawienie
miejsc na Śląsku Cieszyńskim związanych z działalnością świętych Cyryla i Metodego w trakcie ich misji chrystianizacyjnej.
Prowadzący wykład przedstawili wyniki swoich ponad siedmioletnich badań, obejmujących przegląd literatury przedmiotu a
także swoich ćwiczeń terenowych z jak to określili „archeologii
wyobraźni w terenie”. Wykładowcy wybrali miejsca (toponimy),
Śląska Cieszyńskiego w szerokim tego słowa znaczeniu, księstwa
cieszyńsko-oświęcimskiego, których nazwy należą do najstarszej
warstwy nazewnictwa na ziemiach polskich, takich jak: Wisła,
Olza, Wędrynia, Guty, Radoń, Radowice, Dokawa, Moravka,
a także nazwy pochodzenia greckiego: Tyra, Reka. Zwrócił też
uwagę na miejsca których nazwy są pochodzenia pogańskiego:
Radhost, Godula, Praszywa. Ponadto wymienił toponimy miejsc
na Śląsku Cieszyńskim, których nazwy pochodzą od imion świętych, przede wszystkim świętego Klemensa (po starosłowiańsku
svateho Klimonta) jak wzgórze Klimont (w Lędzinach) koło
Oświęcimia (w IX - X wieku, wieku najważniejszego grodu w
tamtym rejonie), góra Klimczok, przysiółki Klimasy, Klimówki,
Klimczaki, Klimurówka, Polana Klimowa itd., a także nazwy
(dok. na str. 6)

to i owo
z
okolicy
Na terenie parkowym w centrum Drogomyśla uruchomiono niewielką tężnię solankową. Wykorzystywana jest
solanka z Zabłocia znana od
ponad 120 lat z dużej zawartości jodu. Koszt budowy tężni
wyniósł 30 tys. zł.

* * *

Podczas wakacji w Cieszynie
młodzież ma do dyspozycji

2 Gazeta Ustrońska

Obecni i dawni członkowie „Równicy” sami podjęli inicjatywę pomocy Aronowi, przekazując dobrowolne kwoty na ten
cel. Jednak to jeszcze za mało. Dlatego ośmielam się prosić
mieszkańców naszego miasta, którzy znani są z dobrych serc,
aby w miarę możliwości pomogli dalej realizować akcję zbiórki.
Aron należał do grona osób, które wyróżniały się głosem
w „Równicy”. Przez wiele lat śpiewał nie tylko w grupie, ale
i solo, tańczył, uświetniając swoim talentem jak zawsze wspaniały program. Teraz my, ustroniacy, w podzięce za tę działalność
możemy pomóc jemu i jego najbliższym opłacić koszty leczenia.
Słowa te kieruję do ludzi dobrej woli, w kręgu których są
radni, urzędnicy, biznesmeni, pracownicy placówek kulturalnych, przyjaciele i wielu, wielu innych. Mam nadzieję, że ten
apel pozwoli na pomoc naszemu młodemu obywatelowi miasta
i wierzę, że nasi mieszkańcy zrozumieją tę potrzebę, tym samym
przyczyniając się do pomyślnego zakończenia walki o zdrowie,
a nawet życie naszego krajana.
Podaję konto, na które można wpłacać datki: 29 8129 0004
2001 0019 9137 0003 Stowarzyszenie Kulturalne „Równica” z
dopiskiem w tytule – Darowizna dla Arona – cel charytatywny.
Za wszelkie wpłaty w imieniu zainteresowanych, którzy ze
względu na skromność i skrępowanie sami nie podjęliby się tego
zadania, składam najserdeczniejsze wyrazy wdzięczności oraz
podziękowania.
Elżbieta Sikora

ZACZAROWANY ŚWIAT OPERETKI
Wielbicieli arii operetkowych mamy w naszym mieście wielu. I to dla nich oraz licznie odwiedzających Ustroń turystów
i mieszkańców okolicznych miasteczek organizujemy letnie
spotkanie z sympatycznymi, poznańskimi, łódzkimi - a w tym
roku także ukraińskimi - śpiewakami i tancerzami. Będą to:
Emilka Zielińska, Tatiana Bonder, Bartosz Kuczyk, Mirosław
Niewiadomski i Vladimir Holkin. Śpiew artystów przeplatany
będzie występami znakomitej tancerki Mariny Ostapei oraz
poznańskiej pary baletowej w walcu, tangu, poleczce, czardaszu
czy tańcu flamenco, co zawsze przydaje koncertowi lekkości.
Wszystkich wielbicieli operetki, musicalu i tańca zapraszam
zatem 14 lipca o godz. 18.00 do ustrońskiego amfiteatru. Bilety
w cenie 30 zł można nabyć w Miejskiej Informacji Turystycznej
na rynku ( tel. 33 854 26 53), MDK „Prażakówka” (tel. 33 854
29 06) oraz w dniu koncertu w kasach amfiteatru.
Barbara Nawrotek-Żmijewska
dyrektor MDK „Prażakówka” w Ustroniu

dwa boiska typu „Orlik”. Jednie na liniach do Brennej, Cieno znajduje się w sąsiedztwie
szyna i Strumienia. Ponad 30
dawnego gimnazjum koło
pracowników firmy dostało
osiedla Podgórze, a drugie
wypowiedzenia.
obok podstawówki w Pastwi			
skach.
Szlak czerwony w Wiśle ma
			
prawie 20 km długości. ProMieszkańcy gminy Chybie
wadzi ze Stożka przez Kumogą składać wnioski o dofibalonkę na Baranią Górę.
nansowanie wymiany starych
Pokonanie tej malowniczej
kotłów grzewczych na ekolotrasy pieszo w spokojnym
giczne. Planuje się przyznanie
tempie zajmuje około pięciu
50 dotacji w maksymalnej
godzin.
wysokości 5500 zł.
				
Willa Beskid w Wiśle wyDo sądu trafił wniosek o upadbudowana została na początłość Przedsiębiorstwa Koku lat 20. ubiegłego wieku.
munikacyjnego „Transkom”
Po gruntownym remoncie
w Skoczowie. Przewoźnik
i modernizacji od ponad piętdziałał od 27 lat na terenie
nastu lat służy uczniom ciepowiatu cieszyńskiego, główszyńskiej Filii Państwowej

* * *

* * *

* * *

* * *

Szkoły Muzycznej. Kształcą
się tutaj uzdolnione dzieci
i młodzież z Wisły, Ustronia
i Trójwsi Beskidzkiej.		

* * *

Myśliwi z Koła Łowieckiego
w Chybiu są gospodarzami
leśnych terenów w tej wsi oraz
w Zaborzu. Mnichu i Pierśćcu.
Jest to jedno z najmniejszych
kół w naszym regionie.
			
W okresie wakacyjnym
w kościele w Brennej Leśnicy
odbywają się cykliczne koncerty muzyki poważnej. W
roli głównej występują organy.
W minioną niedzielę można
było posłuchać m.in. utworów
J.S. Bacha. Koncert finałowy
odbędzie się 12 sierpnia. (nik)

* * *

12 lipca 2018 r.

KRONIKA MIEJSKA
PIERNIKOWY ZAWRÓT GŁOWY

21 lipca na górnej stacji Kolei Linowej „Czantoria” odbędą się
słodkie warsztaty dla dzieci zorganizowane we współudziale
z „Pracownią Lusi” (o słodkim zamiłowaniu pani Lucyny pisaliśmy w GU 13/2018). Dzieci będą mogły stworzyć własne
piernikowe dzieła sztuki. Zajęcia są bezpłatne, organizatorzy
zapewniają wszelkie materiały. O 11:00 zaplanowano rozpoczęcie
wydarzenia, całość potrwa do godz. 14:00.

* * *

LATO Z KSIĄŻKĄ
Tegoroczna edycja ustrońskiego „Lata z książką” rozpocznie
się 13 lipca, kiedy to na rynku będą gościć pisarze i dziennikarze: Joanna Jurgała-Jureczka, Agnieszka Lis, Bogusław Chrabota i Piotr Gociek. 14 lipca natomiast o miłości, przyciąganiu
i przyjemności opowiedzą Karolina Wilczyńska, Krystyna Mazurówna, Elżbieta Rodzeń i Natalia Sońska. 15 lipca, w ostatni
dzień „Lata z książką”, na rynku pojawi się Pan Pierdziołka,
a na zakończenie tegorocznej edycji – Bogdan Rymanowski.
W trakcie tych trzech dni swój kącik zabaw oraz pogadanek będą
miały dzieci. Spotkania z gośćmi rozpoczynają się od 16:00,
a strefa dziecięca – od 10:00.

* * *

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
Straż Miejska 33 854-34-83
604-558-321
Pogotowie Energetyczne
991
33 857-26-00
Pogotowie Gazowe
992
PGNiG
32 391-23-03
Kominiarz
33 854-37-59
602-777-897
Urząd Miasta 33 857-93-00

WŁASNORĘCZNA CERAMIKA

STRAŻ MIEJSKA

22 lipca na górnej stacji Kolei Linowej „Czantoria” odbędą się
warsztaty ceramiczne dla dzieci i dorosłych. Zajęcia będą trwały
od godz. 11:00-14:00, z tym że zainteresowani podzieleni zostaną
na grupy maksymalnie 15-osobowe. Czas warsztatów dla jednej
grupy to ok. 30 minut. Udział jest bezpłatny, nad całością czuwać
będą pracownicy DSCERAMIKA.
Tego samego dnia na Czantorii rozbiją swój obóz rycerze, którzy
zorganizują konkurs łuczniczy, pojedynki i inne atrakcje. Impreza
ta trwać będzie od 11:00-16:00.

2 VII 2018 r.
Straż miejska prowadzi czynności
związane z akcją „Bezpieczne

Wakacje 2018”, w ramach której kontroluje parki miejskie,
place zabaw, boiska przyszkolne
i tereny zielone nad Wisłą.
3 VII 2018 r.
Interwencja przy ul. Liściastej
w sprawie przewróconego drzewa, a także uszkodzonej linii telefonicznej. Na miejsce wezwano
odpowiednie służby.
4 VII 2018 r.
Straż miejska prowadzi kontrole
punktów handlu obwoźnego na
terenie miasta.
5 VII 2018 r.
Interwencja na ul. Cieszyńskiej
w sprawie padniętej sarny. Zwierzę zostało zabrane do utylizacji.
6 VII 2018 r.
Dwukrotnie interweniowano
w sprawie rannych ptaków. Na ul.
Chałupniczej znaleziono sowę, na
ul. 3 Maja mniejszego ptaszka o
wielobarwnym upierzeniu. Pracownicy schroniska w Cieszynie
zaopiekowali się zwierzętami.
6 VII 2018 r.
Interwencja na ul. Katowickiej
w sprawie padniętej sarny. Zwierzę zostało zabrane do utylizacji.
7-8 VII 2018 r.
Straż miejska pomagała w zabezpieczeniu Barbarian Race,
w czasie gdy zawodnicy przebiegali przez ul. 3 Maja w Ustroniu
Polanie.
(aj)

* * *

SEANSE W KINIE ZDRÓJ

Dzięki Uzdrowiskowemu Instytutowi Zdrowia i Stowarzyszeniu Projekt Ustroń znów działa kino „Zdrój” na Zawodziu.
13 lipca (piątek) o godz. 18.00 będzie można zobaczyć film
Macieja Pieprzycy pt. „Chce się żyć”. To głośny obraz opowiadający historię chorego na mózgowe porażenie Mateusza,
który podejmuje trudną walkę o godność i prawo do normalnego
życia. Cena biletu normalnego – 7 zł, ulgowego – 5 zł.

* * *

MUZYCZNE POPOŁUDNIE
22 lipca na ustrońskim rynku zagości trio w składzie: Tomasz
Pala – instrumenty klawiszowe, Bartłomiej Stuchlik – kontrabas
i Małgorzata Pikus – śpiew, które przypomni piosenki m.in.
Agnieszki Osieckiej, Ewy Demarczyk czy Edith Piaf. Impreza
rozpocznie się o godz. 17:00.

* * *

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Marek Niemiec
lat 58
ul. Nadrzeczna
Jan Myrmus
lat 88
ul. Drozdów
Antoni Kostka
lat 75
ul. Katowicka

Do Stowarzyszenia Pomagajmy Czworonogom zadzwonił
pacjent sanatorium Równica. Zaniepokoił go bezdomny kot,
który mieszka w okolicy. Kotek był w bardzo złym stanie.
Okazało się, że potrzebna była operacja oczu. Kot przeszedł
dwutygodniowe leczenie. Został też wykastrowany. Bardzo
dziękujemy za zgłoszenie. Prosimy - nie bądźmy obojętni
zawsze reagujmy.
27/2018/3/R

27/2018/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

27/2018/2/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

12 lipca 2018 r.
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z o.o. uzyskało wsparcie ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego.
Kolejne ogromne pieniądze trafią do

powiatu cieszyńskiego. – Ogromna suma
prawie 11 mln zł trafi do Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen.
J. Ziętka w Ustroniu. Zostanie tam gruntownie zmodernizowany blok operacyjny,
a oddziały reumatologiczne zyskają nowy
sprzęt medyczny. Dziękuję Zarządowi
Województwa Śląskiego za dostrzeżenie potrzeb tej placówki i wsparcie tak
ważnych dla niej działań – mówi Sylwia
Cieślar, wiceprzewodnicząca Sejmiku
Województwa Śląskiego.
Modernizacja Bloku Operacyjnego
szpitala będzie kosztowała 11 867 699,95
zł. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Śląskie Centrum Reumatologii,
Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności otrzymało dofinansowanie tej
inwestycji w wysokości 10.086.499,46
zł. Blok operacyjny będzie gruntownie
przebudowany, powstaną dwie sale operacyjne wraz z zapleczem.
Z kolei na wyposażenie oddziałów reumatologii placówka otrzyma 846.069,60
zł. Za te pieniądze zakupiony zostanie
sprzęt medyczny, który służyć będzie
pacjentom.
Obie inwestycje zyskały dofinansowanie dzięki zwiększeniu alokacji
w działaniu – Infrastruktura Ochrony
Zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
(SC)

Na zdjęciu stoją od lewej: Krzysztof Święcz, prezes skoczowskiego stowarzyszenia
„Jonasz”, Stanisław Malina, przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Zapobiegania Narkomanii, Ryszard Głowiński, prezes
ustrońskiego stowarzyszenia „Rodzina” oraz Łukasz Sitek, pełnomocnik burmistrza
ds. profilaktyki i uzależnień, który, jak podkreślają członkowie „Rodziny” bardzo
angazuje się w pomoc dla nich i zawsze służy wsparciem.

kiem, nie zadając sobie trudu, by sprawdzić, czy takowa jest możliwa. Mimo
wciąż ponawianych zaproszeń rzadko
zjawiają się na polu biwakowym ludzie
z zewnątrz. Uczestnikami są głównie
osoby związane z Ustrońskim Stowarzyszeniem Trzeźwościowym „Rodzina”
i członkowie ich rodzin.
– Wypiliśmy już w swoim życiu dość
alkoholu – mówi jeden z mieszkańców
Ustronia. – Pamiętamy zakrapiane imprezy, które rozpoczynały się wesoło,
a kończyły kłótniami przyjaciół, awanturami rodzinnymi, pustym portfelem, a na
drugi dzień ciężkim kacem, załatwianym
na lewo L-4 i wstydem z powodu tego,
co zrobiliśmy czy powiedzieliśmy w pijackim amoku. Tak wygląda codzienność
wielu ludzi, którzy mimo konsekwencji,
jakie dotykają ich po imprezach, uznają to
za normalne. Czy to rzeczywiście bardziej
normalne niż zabawa bez alkoholu?
Inny uczestnik pikniku opowiada
o zasadzie oglądania filmu do końca, bo
tylko tak traktowane wspomnienia mogą
(dok. na str. 6)

10 MLN ZŁ DLA
REUMATOLOGA

Gruntowna modernizacja sali operacyjnej i wyposażenie oddziałów reumatologicznych - to działania, na których
realizację Centrum Reumatologii Sp.

PIKNIK HUCZNY,
CHOĆ NIEOCZYWISTY
To był jeden z najlepszych pikników bez alkoholu, jaki do tej pory zorganizowano.
Z pewnością przyczyniła się do tego piękna pogoda, ale przede wszystkim ludzie,
którzy w liczbie prawie 200. stawili się na polu biwakowym w Dobce, żeby bawić
się doskonale na trzeźwo.

Tak zwany przeciętny Polak, słysząc
o zabawie bez alkoholu, reaguje w naj-
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lepszym razie wzruszeniem ramion, ale
znacznie częściej ironicznym uśmiesz-

MITINGI AA I KLUB

Grupa „12+12”
wtorek 17.30
			 niedziela 7.00
Grupa „Rodzina” czwartek 17.30
			 niedziela 17.30
Grupa dla kobiet „Iskierka”
			 poniedziałek 19.15
Infolinia AA: 737 900 768
Klub Abstynenta „Rodzina” czynny
jest w poniedziałki, środy, piątki i soboty
w godz. 16.00-20.00, tel. 33 854 19 84.
12 lipca 2018 r.

Zdaniem
Burmistrza
O planach zagospodarowania
przestrzennego
Czantorii i Równicy mówi
burmistrz Ireneusz Szarzec.

POD PATRONATEM
W okresie wakacyjnym w Ustroniu organizowanych jest wiele wydarzeń muzyczno-kulturalnych, z których część odbywa się w amfiteatrze. O specyfice ich przygotowania mówi nam dyrektor MDK „Prażakówka” Barbara Nawrotek-Żmijewska.

– Na ostatnią imprezę, czyli I Letnią
Galę z Radiem Piekary, amfiteatr został
wynajęty. Jednak co do samej organizacji to ostatecznie nic nie udało się tak,
jak to było zaplanowane na początku.
Pierwotnie Radio miało to wydarzenie
nagłośnić, wypromować i pokryć część
kosztów związanych z jego przebiegiem.
Zgodziliśmy się, bo dla nas to same
korzyści. Jednak po miesiącu od chwili
rozpoczęcia rozmów na ten temat dostaliśmy informację, że Radio wycofuje się
jednak z pełnej organizacji. Obejmie nad
nią tylko patronat medialny. Skończyło
się na tym, że impreza była biletowana –
opowiada Barbara Nawrotek-Żmijewska,
dyrektor MDK „Prażakówka”. – Z reguły
jest tak, że organizator sam ustala ceny
biletów. Czasem pyta nas o średnią cenę
biletów na naszym terenie, żeby mieć
orientację w tym temacie. Generalnie
jednak ostateczną decyzję podejmuje
sam. My zawsze pomagamy w sprzedaży biletów, mając z tego 5% prowizji.
W przypadku naszych imprez w amfiteatrze, dla widzów zdecydowana większość
jest bezpłatna. Wyjątkiem jest tu koncert
operetkowo-musicalowy. Chcemy zachować jego unikalny klimat, a ciągła
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„wędrówka ludów” po amfiteatrze, jak
to jest w przypadku imprez otwartych,
temu nie służy. Wprowadzając bilety
zapewniamy słuchaczom choć minimum
komfortu, a my możemy liczyć na zwrot
kosztów lub nawet lekki zysk.
Tak się złożyło, że imprezy podobne
tematycznie były organizowane tydzień
po tygodniu. 8 lipca miała miejsce I Letnia Gala, a tydzień wcześniej - Muzyczny
Koktajl Szlagierów z Radiem Silesia.
– Impreza z Radiem Silesia była organizowana przez nas. Umowę zawarliśmy
z Mariuszem Kalagą, który związany
jest z TVS i radiem, mając tam swoje
audycje. Wstęp na to wydarzenie był
darmowy, więc przyszły tłumy. Z początku reklamowaliśmy go pod nazwą
„Muzyczny Koktajl Szlagierów”. Dwa
tygodnie przed imprezą zadzwonił do
mnie Mariusz Kalaga z informacją, że
Radio Silesia obchodzi 4-lecie swojego
istnienia właśnie 1 lipca, czyli w dzień
imprezy, i chętnie będzie ją reklamować
w swoich programach w zamian za dodanie nazwy radia w tytule wydarzenia. Nie
widzieliśmy w tym problemu i zgodziliśmy się – mówi dyrektor MDK.
Tekst i foto: Agnieszka Jarczyk

W tej chwili jesteśmy na etapie opracowywania fragmentu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń, które ma na celu umożliwienie opracowania planu miejscowego dla
Czantorii i Jaszowca z górą Równica. Tylko
w taki sposób możemy ten plan miejscowy
opracować, bowiem musi on pozostać
w zgodności ze studium, które jest tworzone
dla całego miasta. Mamy już co prawda taki
dokument planistyczny, natomiast nie ma
w nim przewidzianych pewnych rozwiązań
i kierunków rozwoju w obszarze Czantorii
oraz Jaszowca i Równicy. Chodzi nam
o to, aby zwiększyć potencjał możliwości
rozwoju tych dwóch ośrodków. Z jednej
strony jest zatem Kolej Linowa Czantoria
z propozycją rozbudowy i tworzenia nowych atrakcji turystycznych, głównie
w okolicach górnej stacji. Z drugiej strony
mamy Jaszowiec, który można by skomunikować z górą Równica poprzez stworzenie kolei gondolowej. W tamtym rejonie
znajduje się wiele ośrodków i hoteli wypoczynkowych, do których przyjeżdżają
turyści, więc taka inwestycja byłaby dla
nas korzystna.
W chwili obecnej przygotowujemy
wszystkie niezbędne analizy do rozpoczęcia rozmów i uzgodnień z różnego typu
instytucjami, aby w przyszłości umożliwić
opracowanie planu i zrealizowanie omawianych inwestycji zarówno na Czantorii,
jak i na Równicy. To jest temat bardziej
skomplikowany, bo wiąże się z opracowaniami planistycznymi, które muszą być
pozytywnie zaopiniowane przez instytucje
chroniące przyrodę. Na naszym terenie jest
mnóstwo chronionych obszarów leśnych
i krajobrazowych. Pomysł jest zatem taki,
aby nowe inwestycje nie generowały dodatkowych obciążeń dla środowiska, a uatrakcyjniały to, co już mamy i stwarzały nowe
możliwości rozwoju branży turystycznej
i sportowo-rekreacyjnej. Będąc uzdrowiskiem nie mamy możliwości przeznaczania
obszarów pod tereny usługowe, przemysłowe czy produkcyjne, musimy zatem szukać
innych rozwiązań, właśnie takich w postaci
rozbudowy atrakcji. Na Zawodziu, w strefie A, mamy już plany zagospodarowania
i tam nie możemy robić nic ponad to, co jest
w nich ujęte. Ale mamy właśnie ciekawe
pod względem turystycznym tereny Czantorii i Jaszowca, które spokojnie nadają się
do większego zainwestowania.
Wszelkie koszty z tego tytułu będą ponosić potencjalni inwestorzy, Miasto nie
przewiduje bezpośredniego zaangażowania
finansowego na planowane koncepcje. Ich
realizacja to okres 2-3 lat. Terminarz ten
jest zresztą ustanowiony prawem.
Spisała: (aj)
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MIEJSCA ŚWIĘTYCH
(dok. ze str. 2)
miejsc pochodzące od świętych: św. Jerzego i św. Wawrzyńca,
takie jak góra Girova, Wawrzaczów Groń, Warzkova Hora.
I wreszcie, te miejscowości, gdzie wybudowane kościoły obrały
jako swoje patrocinum imiona: św. Klemensa (Ustroń), św. Jerzego (Cieszyn - Frysztackie Przedmieście), Puńców i Jasienica,
św. Marcina (Toszovice, Leszna Górna, Ochaby, Międzyrzecze,
Pisarzowice, Ćwiklice, Jawiszowice), św. Wawrzyńca w Bielowicku oraz św. Michała Archanioła, jako zwycięzcę w walce
z poganami (Goleszów, Kończyce Wielkie, Repiszcze), a także
św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wędryni i Vrbcach (część
Bogumina), Trnavce k. Pribora.
Prowadzący fotograficzną prezentację Andrzej Georg przedstawił dwa szlaki misji cyrylometodiańskiej. Pierwszy szlak świętych
Cyryla i Metodego i ich uczniów, który, zdaniem Andrzeja Georga, prowadził w latach 863-867 z Nitry i Devina przez Przełęcz
Jabłonkowską, Girovą, Herczawę, Klimasy, Wawrzaczów Groń,
Przysiółek Radwanów (część Jabłonkowa), Wędrynię, Puńców do
Cieszyna, a także do Goleszowa, Ustronia, skąd przez Lipowiec,
Jasienicę, Bielowicko, Stare Bielsko na Klimczok. Drugi szlak
cyrylometodiańskiej misji chrystianizacyjnej św. Metodego i jego
prezbiterów, zdaniem Andrzeja Georga, wiódł w latach 875-880
wraz z ekspansją księcia wielkomorawskiego Świętopełka I
Wielkiego z Mikulczyc Ołomuniec, Radhost, Celadną, Moravkę,
Praszywę, Guty, Godulę, Rekę, Tyrę,Wędrynię do Ustronia i dalej
przez Wiślicę k. Skoczowa, Ochaby, Wisłę Małą i Wisłę Wielką,
Miedźną, Ćwiklice do Lędzin i Oświęcimia. Prelegent zwrócił
uwagę na podobieństwo, że w pobliżu Starego Miasta i Velehradu
na Morawach znajduje się Hora sv. Klimenta u Osventinany. Po

wykładzie wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja. W trzecim już
spotkaniu historycznym w Ustroniu wzięli udział, jako gospodarz,
ks. proboszcz parafii rzymskokatolickiej św. Klemensa Wiesław
Bajger, przedstawiciele ks. prałata Adama Drożdża, dziekana
goleszowskiego, państwo Lucyna i Dariusz Gołyszni z Rady
Parafialnej parafii rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła
z Goleszowa, radna Rady Powiatu Cieszyńskiego Anna Suchanek,
mieszkańcy Ustronia i goście z Cieszyna, Zebrzydowic, Płocka
i Katowic.
Następne spotkanie historyczne w Ustroniu odbędzie się
w ramach XIV Festiwalu Ekumenicznego 13 lipca (piątek)
w Czytelni Katolickiej o godz. 17.00 (a nie jak zapowiadano
o 19.00). Wykład Elżbiety i Andrzeja Georgów, połączony
z prezentacją fotograficzną, zatytułowany: „Cyryl i Metody Apostołowie Słowian. Domysł śledzeniu podany; Goście
Piasta mogli być Cyryl i Metody, apostołowie Słowian –
w 290-lecie ogłoszenia rozprawy Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, jako temat badań nadal aktualny…”.
Opracowali: Elżbieta i Andrzej Georgowie.

PIKNIK HUCZNY,
CHOĆ NIEOCZYWISTY
(dok. ze str. 4)
dać rzeczywisty obraz naszego życia. Choroba alkoholowa jest podstępna. Tworzy
w umyśle pijącego zakłamany obraz rzeczywistości i jego samego. Osoba uzależniona myśląc o przeżytych popijawach,
przywołuje ekscytację, radość ze spotkania znajomych, pierwsze, drugie piwo,
wesołe rozmowy, śmiech. Nie wspomina
o czwartym i piątym piwie, często wzbogaconym setką wódki, o sporach, które
wybuchają między przyjaciółmi, o wymiotowaniu w toalecie i rowie, zaliczonym
w drodze do domu. O pretensjach żony
z powodu przepitych pieniędzy i złamanych obietnic. O obudzonych w środku
nocy dzieciach, ciężkiej głowie i mdłościach na drugi dzień, a także wyrzutach
sumienia i mocnych postanowieniach poprawy, które niedotrzymywane powodują
coraz większe poczucie winy. W takim
stanie ducha i ciała pozostaje tylko jedno
– napić się i kolejny raz przeżyć euforię
zakończoną fizycznym i moralnym kacem.
– Tak wygląda rzeczywistość alkoholika
– kończy mój rozmówca i dopowiada: –
dlatego ci, którzy zdołali przerwać błędne
koło są szczęśliwi i świetnie bawią się bez
alkoholu z ludźmi, którzy mają podobne
doświadczenia i byli obok w czasie trzeźwienia i powracania do prawdziwego
życia.
Walki z alkoholem nie da się wygrać,
trzeba uznać swoją bezsilność i nie stawać
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z nim na ringu, co w praktyce oznacza po
prostu niepicie. Trafnie ujął to znawca
tematu Jerzy Pilch w książce „Pod mocnym Aniołem”: Alkohol jest jak Gołota,
w starciu z nim nie masz szans, musisz się
zawczasu poddać. Ale jak żyć bez tej podpory, bez ulgi i znieczulenia, które daje?
W pojedynkę jest to prawie niemożliwe.
Najlepiej oddać się w ręce specjalistów
i zgłosić do poradni terapii uzależnienia
od alkoholu (najbliższe w Skoczowie, ul.
Katowicka i w Cieszynie, ul. Mennicza),
a równocześnie chodzić na mitingi Anonimowych Alkoholików i szukać wsparcia
w klubach abstynenta. Tam zawsze czekają ludzie życzliwi, którzy bez pobłażania
i głaskania po głowie pomagają stanąć
na nogi.
W Ustroniu dla chcącego nic trudnego
trafić na któreś ze spotkań. Działają trzy
grupy AA – Rodzina, 12+12 oraz Iskierka. Cztery dni w tygodniu, po południu
czynny jest Klub Abstynenta prowadzony
przez Ustrońskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Rodzina”. Zarówno na mitingi
jak i do klubu może przyjść każdy, kto
czuje, że ma problem z alkoholem, nawet
prosto z ulicy. Mitingi rządzą się swoimi
prawami, mają swój schemat, a klub po
prostu czeka na zbłąkane, umęczone alkoholem dusze. Jak zapewnia prezes Stowarzyszenia „Rodzina” Ryszard Głowiński,
nikt, kto przyjdzie po radę czy pomoc, nie
zostanie odprawiony z kwitkiem. Spotka

26 lipca w Chrześcijańskiej Fundacji
Życie i Misja odbędzie się projekcja
filmu „October Baby”. Start o godz.
19:00. Film opowiada historię Hannah,
dziewczyny, która szukając swojej
biologicznej matki odkrywa prawdę
o sobie – urodziła się żywa po procederze aborcyjnym. Choć doświadczenie
to nie zachowało się w jej pamięci, ma
ogromny wpływ na jej postawę wobec
bliskich i świata. Wstęp na projekcję
filmu jest darmowy.

ludzi doświadczonych piciem i niepiciem,
którzy udzielą wsparcia każdemu, kto
zechce zacząć trzeźwe życie. A kiedy
zechce dołączyć do kobiet po przejściach
i mężczyzn z przeszłością znajdzie azyl
na co dzień i ciekawe propozycje od
święta, choćby wypady do Białki Tatrzańskiej, ogniska i również coroczne pikniki
w Dobce. Tegoroczny odbył się po raz 21.
Ustrońskie Stowarzyszenie od trzech
lat organizuje lipcowe zabawy z przyjaciółmi ze Skoczowskiego Stowarzyszenia
Abstynentów Klub „Jonasz” oraz Cieszyńskiego Stowarzyszenia Klub Abstynentów
„Familia” w Cieszynie, stąd też tak liczne
grono uczestników. 8 lipca tradycyjnie
czekał na nich bogato zastawiony bufet
z ciastami domowej roboty, kawą i herbatą. Jak zawsze na grillu skwierczały
kiełbasy, krupnioki i karkówka. Nieodmiennie powodzeniem cieszyło się stanowisko strzelnicze, na którym każdy mógł
sprawdzić swoja celność z wiatrówki.
W tle rozbrzmiewała muzyka, a miłośnicy
tańca wywijali na deskach pod wiatą.
Autor popularnego bloga „Nazywają
mnie Meszuge, jestem alkoholikiem…”
napisał kiedyś: O AA mówić, gdy pytają.
Żyć tak, żeby pytali. Drugą cześć cytatu
można sparafrazować: Bawić się tak,
żeby pytali. I pytali spacerujący po Dobce
turyści, bo ciekawi byli, co to za grupa
zorganizowała tak huczną zabawę. Kto tak
miło spędza czas na rozmowach z przyjaciółmi, śmieje się, tańczy? A odpowiedź
jest prosta, choć nieoczywista: trzeźwi
alkoholicy.
Monika Niemiec
Organizatorzy składają podziękowania
panu Michałowi Kieconiowi (Firma AP
Polska) za udostępnienie po raz kolejny
maszyny do lodów.
12 lipca 2018 r.

SZANSA NA ZWIĘKSZENIE
EMERYTURY
Wiele osób narzeka na trudne warunki życia na emeryturze, która nieraz jest
niewystarczająca na bieżące potrzeby jak żywność, leki czy opłaty za mieszkanie.
Jednak jest kilka możliwości, by zwiększyć swoje świadczenia emerytalne.

Każdy emeryt może starać się o ponowne wyliczenie wysokości otrzymywanej
emerytury, a także o ponowne ustalenie
kapitału początkowego. Emeryci z reguły
tego nie robią, bo boją się, że nowe obliczenia skutkować będą niższą wypłatą. Co
ważne, o ile dana osoba spełni warunki
przeliczenia, ZUS nie może odrzucić jej
wniosku, a jeśli nowe przeliczenie okaże
się mniej korzystne od poprzedniego,
będzie kontynuowana wypłata wyższej
emerytury.
Przede wszystkim emeryt może wnioskować o przeliczenie emerytury, jeżeli
odnalazł dokumenty potwierdzające zatrudnienie w okresie, który wcześniej nie
został wzięty pod uwagę przy wyliczaniu
świadczenia.
Jeżeli osoba otrzymała emeryturę przed
2009 rokiem, a nie mogła wtedy udowodnić wysokości zarobków uzyskanych
z umowy o pracę, przyjmowano to wynagrodzenie jako „zerowe”. Od stycznia
2009 roku ZUS uwzględni za ten czas
obowiązującą w tamtych latach wysokość płacy minimalnej, niezbędne jest
jednak złożenie wniosku o przeliczenie

emerytury.
Części emerytów opłaca się także złożyć
wniosek o ponowne przeliczenie kapitału
początkowego, zwłaszcza jeżeli są to kobiety, które przed 1999 rokiem opiekowały
się dzieckiem podczas urlopu wychowawczego lub bezpłatnego, udzielonego na
opiekę nad dzieckiem. Wcześniej był to
tzw. okres bezskładkowy. Każdy taki rok
dawał tylko 0,7 proc. podstawy wymiaru
kapitału. Obecnie wskaźnik ten wynosi 1,3
proc. Trzeba jednak wystąpić z wnioskiem
do ZUS o zmianę. Można to zrobić w dowolnym terminie i nie trzeba pokazywać
żadnych dodatkowych dokumentów. ZUS
przeliczy świadczenie z urzędu, jednak
wypłaci podwyżkę od miesiąca, w którym
został złożony wniosek.
Na zwiększenie emerytury mogą liczyć
też absolwenci wyższych uczelni. Wiele
osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że
za okres studiów też należą się składki
emerytalne i nie informuje ZUS-u o ukończeniu wyższej uczelni. O nowe naliczenie
kapitału mogą wystąpić przyszli i obecni
emeryci. Wystarczy zgłosić się do ZUS
z dyplomem ukończenia wyższej uczelni.

KONSULTACJE I PRZETARGI
6.07.2018 r. został opublikowany przetarg nieograniczony pn.:
Dostawa i zakup wyposażenia nowo otwartego oddziału przedszkolnego SP-5 w ramach projektu pn. „Radosne przedszkolaki”.
Zadanie 1: Doposażenie i adaptacja pomieszczeń – termin składania ofert – do dnia 16.07.2018 do godziny 10:00.
6.07.2018 r. został opublikowany przetarg nieograniczony pn.:
Dostawa i zakup pomocy dydaktycznych dla nowych oddziałów
przedszkolnych w ramach projektu pn. „Radosne przedszkolaki”. Zadanie 1: Doposażenie i adaptacja pomieszczeń – termin
składania ofert – do dnia 16.07.2018 do godziny 10:00.
9.07.2018 r. został opublikowany konkurs ofert pn.: Czyszczenie
i udrażnianie kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej w Ustroniu
– termin składania ofert – do dnia 17.07.2018 do godziny 10:00.
10.07.2018 r. został opublikowany konkurs ofert pn.: Dostawa
i zakup wyposażenia do nowo powstałego oddziału przedszkolnego w SP-5 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 i doposażenie pomieszczeń
pod potrzeby Przedszkola nr 5” – termin składania ofert – do dnia
18.07.2018 do godziny 10:00.
27/2018/4/R

HANDEL PODCZAS DOŻYNEK

Stowarzyszenie „Ustrońskie Dożynki” informuje,
że w związku z organizowaniem Dożynek w dniu 19
sierpnia 2018 r. /niedziela/, podmioty prowadzące
punkty handlowo-gastronomiczne mogą składać oferty
na handel w Parku Kuracyjnym w terminie do 31 lipca
2018 r. w Wydziale Mieszkaniowym Urzędu Miasta
Ustroń lub na e-mail dozynki@ustron.pl.
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Mając przyznaną emeryturę można dodatkowo pracować. Liczy się każdy przepracowany miesiąc pod warunkiem, że
odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne. Wówczas co trzy miesiące
można liczyć na wyższą kwotę emerytury
na wniosek osoby zainteresowanej.
Jeśli nie uda się odkryć żadnych nowych dokumentów potwierdzających
zatrudnienie, można poszukać świadków.
Możliwość udowodnienia zatrudnienia
przy pomocy świadków dotyczy tylko
dokumentów, które zaginęły sprzed 15
listopada 1999 r.
Do niedawna ZUS nieraz odmawiał wyliczania kapitału początkowego osobom,
które urodziły się po 31 grudnia 1948 r.,
a do 1 stycznia 1999 r. nie przepracowały
co najmniej sześciu miesięcy i jednego
dnia. Teraz osoby te zyskują, bo przy obliczaniu kapitału początkowego staż będzie
liczony w dniach, a nie w pełnych latach.
ZUS ma skomplikowane przepisy, toteż wiele osób nie zdaje sobie sprawy
z tego, że straci, przechodząc na emeryturę
w czerwcu i co roku aż 10 tys. Polaków
właśnie tego miesiąca decyduje się odejść
z pracy i traci nawet kilkaset złotych miesięcznie. Warto poczekać i złożyć wniosek
o emeryturę w lipcu.
Należy pamiętać, że ponowne przeliczenie kapitału początkowego lub świadczenia emerytalnego następuje na wniosek zainteresowanej osoby, a nigdy nie następuje
wypłata wyrównania za czas zaniżonej
emerytury. A zatem warto się pospieszyć.
Oprac.: Lidia Szkaradnik

10.07.2018 r. został opublikowany konkurs ofert pn.: Renowacja, konserwacja i oprawa ksiąg kościelnych oraz sporządzenie
skorowidzów elektronicznych do tych ksiąg – termin składania
ofert – do dnia 18.07.2018 do godziny 10:00.
Więcej na stronie internetowej: www.ustron.bip.info.pl

ELEKTRONICZNA USTROŃSKA
Istnieje możliwość zakupu naszej „Gazety Ustrońskiej”
w wersji cyfrowej dla siebie lub kogoś bliskiego, kto np.
mieszka poza Ustroniem, a ciekawią go sprawy miasta.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie maila na adres
redakcji: gazeta@ustron.pl, na który odeślemy formularz
zamówienia. Zamówić można minimum 10 kolejnych numerów, cena 1,63 zł + 23% Vat za numer. Pliki będą wysyłane
na wskazany adres e-mail w dniu wydania (zwykle jest to
czwartek) do godz. 12.
27/2018/5/R

PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE
Spółka z o.o. w Ustroniu

INFORMUJE:
W dniu 04.07.2018 r. został opublikowany na stronie
internetowej www.pk.ustron.pl przetarg nieograniczony – Sukcesywna dostawa miału węglowego dla
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Ustroniu
– termin składania ofert 12.07.2018 r. do godz. 10.00.
43-450 Ustroń, ul. Konopnickiej 40, tel. 33 854 35 00,
www.pk.ustron.pl
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POTRZEBA
MODERNIZACJI (2)
– Do 2022 roku trzeba będzie zamknąć temat związany z planami modernizacyjnymi i zarządzaniem tym obiektem, ponieważ do tego czasu obowiązuje pozwolenie
wodno-prawne. Wyłoniony w trakcie przetargu podmiot będzie musiał postarać się
o jego przedłużenie. Normy z tym związane są coraz bardziej zaostrzane, dlatego
najprawdopodobniej do 2022 roku ruszy proces modernizacyjny, którego efekty
będą musiałby być już widoczne – mówi burmistrz Ustronia Ireneusz Szarzec.

Władze miasta zdają sobie sprawę
z tego, że modernizacja oczyszczalni
ścieków musi nastąpić w stosunkowo
niedługim czasie, nie wiadomo jednak dokładnie, kiedy ruszą prace z tym związane.
– Modernizacja oczyszczalni ścieków
jest potrzebna i to nie ulega wątpliwości
– zaznacza Artur Kluz, przewodniczący
Rady Miasta Ustroń. – Pytaniem pozostaje kwestia sposobu, w jaki to zadanie
zostanie zrealizowane. Poprzednia modernizacja oczyszczalni sprzed 16 lat kosztowała 16 mln zł i dotyczyła wszystkich
urządzeń, bez instalacji podziemnych.
W zeszłym roku byliśmy wraz z Komisją
Ochrony Środowiska na terenie naszej
oczyszczalni i tam dowiedzieliśmy się,
że taki 16-letni okres trwałości wszystkich urządzeń jest maksymalny. Oczyszczalnia pracuje non stop, a wiadomo, że
w takim środowisku, gdzie są bakterie,
te urządzenia jeszcze bardziej są eksploatowane i siłą rzeczy niszczeją. Dlatego
też zastanawiamy się nad jak najlepszym
sposobem zmodernizowania obiektu przy
modelu nie obciążającym budżetu miasta.
Koncepcja modernizacji, która jest
obecnie zaplanowana, powstała pod koniec 2016 roku. Zakłada kosztorys robót,
na tę chwilę to ok. 25 mln zł.
– Patrząc na nasz budżet uznaliśmy, że
musimy zastanowić się nad jak najbardziej
korzystnym dla nas modelem działania
w tym zakresie. Postanowiliśmy więc poszukać przykładu innych miast, które rozwiązały problem wydatkowania pieniędzy
na tego typu przedsięwzięcia w inny
sposób niż z budżetu gminy. Najdłuższy
projekt partnerstwa publiczno-prywatnego, jeśli chodzi o oczyszczalnie ścieków
i zarządzanie wodociągami, ma miejsce
w Gdańsku, gdzie w 1992 roku modernizację sieci kanalizacyjnych, wodnych,

łącznie z oczyszczalniami zlecono firmie
zewnętrznej i od tamtego czasu Miasto
nie ponosi z tytułu prowadzonych prac remontowych i modernizacyjnych żadnych
kosztów. Co więcej, dostaje dywidendę
od firmy, która zarządza tymi obiektami.
Okres tego zarządzania trwa tam 30 lat.
W umowie są zawarte takie obwarowania, według których oczyszczalnia, gdy
będzie oddawana Miastu, musi spełniać
określone warunki pozwalające na jej
pracę. Innymi słowy, firma zewnętrzna
musi to sobie tak skalkulować, żeby mieć
pieniądze i na modernizację, i na bieżące
działania. Do niej też należy decyzja, według jakiej technologii będzie zarządzać
obiektem, żeby było to dla niej opłacalne
przy jednoczesnym spełnieniu wymogów
– wyjaśnia Kluz. – Oczywiście, nie we
wszystkich miastach, gdzie wprowadzono takie rozwiązanie, jest tak dobrze jak
w Gdańsku. Niektóre gminy są zadowolone, są też takie, które nie są, z różnych
względów - bo za drogo, bo wyłonione
firmy pewnych rzeczy nie realizują tak jak
by tego oczekiwano. Natomiast my, chcąc
wybrać jak najlepszy model dla naszego
miasta, ogłosiliśmy konkurs na doradztwo
w tym zakresie. Ten konkurs wygrała firma Brillaw Mikulski & Partnerzy,
a jej przedstawiciele byli obecni podczas
kwietniowej sesji Rady Miasta. Przedstawili wtedy różne możliwości współpracy
Miasta w projekcie partnerstwa publiczno-prywatnego. Ta prezentacja była takim
początkowym krokiem, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. To, co będzie dla nas
najlepsze, okaże się dopiero po zakończeniu kontroli, jaką firma ta przeprowadziła
w połowie maja br. na terenie ustrońskiej
oczyszczalni ścieków. Póki co, czekamy
w dalszym ciągu na wyniki tej kontroli.
Całkowity koszt modernizacji, niezależnie

od wybranego przez nas modelu działania,
nie ulegnie zmianie.
Użytkownik, jakim są Wodociągi Ziemi
Cieszyńskiej, który w tej chwili zarządza
obiektem oczyszczalni, dowiedział się
o planach Miasta dotyczących rozwiązania problemu modernizacji i wystąpił
z wnioskiem, że chciałby wziąć udział
w realizacji tego inwestycyjnego zadania
w inny sposób niż dotychczas. W tej
chwili to Miasto ponosi koszty związane
z utrzymaniem oczyszczalni, natomiast
WZC są dzierżawcą. Teraz Wodociągi
chcą zająć się całością, czyli zarówno remontem, jak i prowadzeniem tego obiektu.
– Na dzień dzisiejszy oczyszczalnia
i sieci kanalizacyjne są własnością Miasta, a Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej,
na podstawie umowy o eksploatację,
zarządzają tym majątkiem. Pobierają
z tego tytułu opłaty oraz odprowadzają do
budżetu miejskiego czynsz dzierżawny.
To wszystko zbilansowane jest w taryfie,
którą do zeszłego roku uchwalała jeszcze
Rada Miasta, a od tego roku - Jednostka
Państwowa Wody Polskie, która odpowiada za gospodarkę wodno-ściekową
– tłumaczy burmistrz Ustronia Ireneusz
Szarzec. – Na początku powstania Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej te gminy,
(dok. na str. 12)
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Fot. A. Jarczyk

Na stanowisku Centrum Reumatologii m.in. częstowano zdrowymi sałatkami. Fot. L. Szkaradnik

CIYNŻKO ROBIĆ, CHUDO JEŚ
W pierwszym tygodniu lipca już po raz dziesiąty na ustrońskim rynku urządzono
coroczny Wakacyjny Tydzień Zdrowia. W czasach, gdy służba zdrowia zawodzi
nasze oczekiwania, warto skorzystać z porad i nowoczesnych specjalistycznych
badań diagnostycznych, tym bardziej, że są bezpłatne i skupione w jednym miejscu. Organizatorem tej akcji jest Biuro Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego
w Cieszynie wraz z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Ustroniu.

Warto zaznaczyć, że w ramach naszego
powiatu Ustroń jest jedyną miejscowością, w której przeprowadza się te
popularne badania. Są one kierowane
zarówno do mieszkańców, jak również
przybywających tu gości, do wszystkich
osób świadomych wartości swego zdrowia, w myśl od wieków znanej zasady, że
lepiej zapobiegać niż leczyć.
Koordynująca całą akcję Barbara
Kłosowska z Biura Promocji Zdrowia
zauważyła, że wśród licznie przybywających zdecydowanie przeważają panie
w wieku 50+, choć zdarzają się czasem
osoby młode, a panowie w tym roku
bardziej się zmobilizowali i brali udział
w nieco większej ilości badań niż w latach
poprzednich. Jest sporo mieszkańców
Ustronia corocznie korzystających z tej
diagnostyki. Wśród nich wyróżnia się
nad wyraz sprawna 93-letnia Anna Kamieniorz, która codziennie przybywała
na rynek, nie tylko w celu oceny swojego zdrowia, ale też by porozmawiać
z napotkanymi znajomymi. Jest od lat
stałą bywalczynią wakacyjnych spotkań
prozdrowotnych, toteż wielu corocznych
konsultantów stawiało ją za wzór żywotności. Ona - świadoma tego, że wzbudza
podziw, a czasem i zazdrość, chętnie
przedstawia receptę na długowieczność:
„Ciynżko robić, chudo jeś”.
Jako osoba ukierunkowana prozdrowotnie skorzystałam z kilkunastu możliwości badania organizmu i z wyników
jestem zadowolona, a świadoma pewnych niedostatków postaram się jeszcze
bardziej aktywnie zadbać o kondycję.
Polecam kompleksowy skan organizmu
biomagnetycznym analizatorem, który
12 lipca 2018 r.

		

w ciągu minuty przeprowadzi badanie
pod kątem ogólnego stanu zdrowia, a także szczegółowej oceny wszystkich organów, niedoboru witamin i składników mineralnych oraz zawartości szkodliwych
metali ciężkich. Z kolei nowoczesne
pomiary wykonane na innym przyrządzie
o nazwie Omron wskazywały nie tylko
wagę ciała, lecz także oszacowanie tkanki
tłuszczowej i stan mięśni szkieletowych.
Możliwości zbadania swego organizmu było doprawdy wiele. Bezpłatnych
porad specjalistycznych udzielali lekarze
i specjaliści z zakresu: chorób wewnętrznych i ortopedycznych (skorzystało 50
osób), fizjoterapeutycznych (252 osoby),
w zakresie chorób reumatycznych
i wczesnego wykrywania Reumatoidalnego Zapalenia Stawów (347 osób), osteoporozy (123 osoby), psychologicznych
(15 osób), 50 osobom zbadano znamiona

skóry w ramach profilaktyki „czerniaka”,
83 osobom wykonano przesiewowe badania wzroku, odbyły się także porady okulistyczne i pomiary antropometryczne,
łącznie ponad 1000 porad i konsultacji.
Na wielu spośród kilkunastu stanowisk
diagnostycznych badano poziom ciśnienia krwi, z których skorzystało ponad
1000 osób. Udzielono około 100 konsultacji lekarskich i wykonano 23 badania
EKG wraz z odczytem oraz pomiar BMI
i tkanki tłuszczowej, 56 osób skorzystało z pogłębionej analizy składu ciała,
370 osób z pomiaru pulsoksymetrii oraz
spirometrii przesiewowej, ok. 300 osób
z pomiaru tlenku węgla. Udzielono ponad 500 porad pielęgniarskich, w tym
w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych i higieny ciała, badania podoskopem wykonano u 320 osób, udzielono
porad i wskazówek w zakresie pielęgnacji
i higieny stóp, 30 paniom udzielono
dermokonsultacji w zakresie pielęgnacji
twarzy. Były zapisy na mammografię (6
osób) i cytologię (10 osób), a 293 otrzymały skierowania na badania krwi.
Konsultacje specjalistyczne dotyczyły
najbardziej popularnych schorzeń cywilizacyjnych, a do niektórych stanowisk
należało dość długo stać w kolejce, gdyż
chętnych było sporo. Większość wymienionych badań wykonywano codziennie,
lecz niektóre były możliwe tylko raz lub
kilka razy w tygodniu, choć w harmonogramie ujęto je w każdym dniu i to mogło
zawieść niektóre osoby przybywające na
rynek zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. Każdy jednak potrafił znaleźć dla
siebie sporo możliwości badań, które na
co dzień trudno przeprowadzić.
Ponadto Chrześcijańska Służba Charytatywna codziennie oferowała bezpłatnie
wiele książek i broszurek o charakterze
prozdrowotnym, Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji urządziło pokazy
kulinarne, podczas których serwowano smaczne surówki i soki warzywne,
a „Ustronianka” w te upalne dni częstowała wodą mineralną.
Warto skorzystać z szerokiej oferty
darmowych specjalistycznych diagnoz
organizmu, toteż można sobie już na
przyszły rok zaplanować pierwsze dni
lipca na Wakacyjny Tydzień Zdrowia.
Lidia Szkaradnik

Można było sprawdzić stan zdrowia analizatorem kwantowym.

Fot. L. Szkaradnik
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W wyborach 2018 wybierzemy radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
Kadencja sejmiku trwa 5
lat, licząc od dnia wyborów
(w latach 1998-2017 kadencja trwała 4 lata). Sejmik jest
przede wszystkim odpowiedzialny za rozwój cywilizacyjny w skali regionu, a więc
za politykę regionalną.
Przykładem na to, jak sejmik
może kształtować politykę
np. ekologiczną w województwie, jest uchwała antysmogowa, która skutkuje zakazem
palenia mułem i flotem i obowiązkowymi wymianami pieców.
W kadencji 2014-2018 Sejmik Województwa Śląskiego liczy
45 radnych, a nasz okręg wyborczy reprezentują: Sylwia Cieślar (PO) z Bażanowic, wiceprzewodnicząca sejmiku, Danuta
Kożusznik (PSL) z Cieszyna, działaczka Związku Kółek i Organizacji Rolniczych, Jan Kawulok (PiS) z Cieszyna, długoletni
dyrektor Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego, Magdalena
Idzik (PO) z Jaworza, Andrzej Kamiński (PiS) z Jaworza, Maciej Kolon (PO) z Piaska, Kazimierz Matuszny (PiS) z Milówki,
Mirosław Szemla (PSL) z Rybarzowic.
Niewiele jeszcze słychać o kandydatach do sejmiku
w 2018 roku, wstępną deklarację złożył np. radny Gruszka
z Rybnika, który odszedł z klubu PiS i ma zamiar startować
jako kandydat niezależny. Kilka dni temu chęć kandydowania
zadeklarował prof. Tadeusz Sławek, polski poeta, tłumacz,
eseista, literaturoznawca, profesor nauk humanistycznych,
były rektor Uniwersytetu Śląskiego, pasjonat biegania, obecnie
mieszkaniec Cisownicy.

10 spostrzeżeń
przedwyborczych
prof. Tadeusza Sławka
10 spostrzeżeń przedwyborczych profesora Tadeusza Sławka
to podsumowanie wykładu pt.: „Robinson, czyli o edukacji
i nadziei”, który został wygłoszony 29 maja w Hotelu Katowice
i rozpoczął akcję śląskiego oddziału KOD „Twój głos,Twój los”.

1. Sprzeciwiaj się martwocie społecznej.
2. Rób co możesz, aby zaczynać sprawy, aktywizuj otoczenie.
Człowiek jest tym, który zaczyna…
Eurypides: „Miasta bezczynne tracą swe znaczenie, a zbyt
ostrożne mają mroczną przyszłość”.
3. Pamiętaj, że ludzie mogą widzieć świat inaczej niż ty i mają
do tego prawo.
4. Nie daj się zwieść pięknym obietnicom. Czyń wysiłki, by

przestrzegać też innych, by nie ulegli fałszywej, miodopłynnej
mowie. Nie daj się nabrać – gdy nazywają cię suwerenem – chcą
tylko twojego głosu.
Eurypides: „Oto, co gubi miasta, ludzi i narody – nazbyt piękne
słowa. A mówić trzeba nie to, co miłe uszom, lecz to, co czyni
ludzi szlachetnymi.”
5. Nie uważaj nikogo za męża opatrznościowego. Tak czynią ci,
którzy zwalniają się z wysiłku i z odpowiedzialności i w związku
z tym padają ofiarą pustych obietnic.
6. Mów spokojnie, szukając wspólnej przestrzeni, nie namawiaj, nie oswajaj – nawracanie i oswajanie prędzej czy później
prowadzi do tresury.
7. Nie przyjmuj za konieczne i niezmienne wszystkiego co jest,
nie demonizuj partyjnych przynależności, demokracja tworzy
grupy i więzi nie pokrywające się z tożsamościami partyjnymi.
8. Słuchaj swego czasu, ale nie oznacza to, że masz mu być we
wszystkim posłuszny. Często w imię przyszłości trzeba zgłosić
sprzeciw wobec tego, co jest.
9. Nie przyłączaj się do „niedotykalnych” – to ci, których pycha
utwierdziła w przekonaniu, że wszystko im wolno i że każdy, kto
się zbliża, jest śmiertelnym zagrożeniem.
10. Nie uważaj przeszłości za dziedzinę, która bezbłędnie
odpowie na wszystkie pytania. Ślepa wiara w historię rodzi
fundamentalizmy.

* * *
Władza trochę się popsuła
Fragment rozmowy z prof. Tadeuszem Sławkiem, która ukazała
się w naszej Gazecie Ustrońskiej nr 13/2013 (całość, m.in.
o szkolnictwie, kiedy nikomu jeszcze się nie śniła kolejna
reforma, Czytelnicy znajdą na www.archiwum.ustron.pl):

Odnoszę (...) wrażenie, że zapał społeczny słabnie.
Nie jestem do końca pewny (co jest tego powodem - przyp.
red), ale podejrzewam, że w coraz większym stopniu codzienne
troski zaprzątają ludziom głowę.
Obserwuję też coraz trudniejsze relacje organizacji pozarządowych z władzami samorządowymi. Śledziłem spór rodziców
uczniów szkoły podstawowej w Bażanowicach, którzy bronili
placówki przed likwidacją i chcieli, by gmina przekazała szkołę
stowarzyszeniu. Niestety, nie udało się. A niedobrze dzieje się,
gdy inicjatywy oddolne nie napotykają życzliwego partnerstwa
ze strony władz. Postawa samorządów może inspirować obywateli lub mrozić ich aktywność. Wydaje mi się, że atmosfera na
linii stowarzyszenia – władza trochę się zepsuła. Przypadłością
polskiej władzy jest to, że nade wszystko boi się kontroli. Polska
władza nie postąpi śmielej, nie podejmie decyzji opatrzonych
pewną dozą ryzyka, bo boi się, że za chwilę przyjdzie jakaś inna
izba i zakwestionuje podjęte działania. Brakuje jej wyobraźni
i szerszego pola widzenia. Polski urzędnik nie pracuje dla zdobycia pochwały, ale z obawy przed skarceniem. W takiej sytuacji
kreatywność i wybór są zerowe i pozostaje tylko poruszanie się
od przepisu do przepisu.

BIBLIOTEKA
F. Scott Fitzgerald
„Dla ciebie mogę umrzeć
i inne zagubione
opowiadania”
Zbiór wcześniej niepublikowanych opowiadań legendarnego
amerykańskiego pisarza, autora
takich dzieł jak „Wielki Gatsby”
i „Czuła jest noc”.
Francis Scott Fitzgerald był
amerykańskim pisarzem, nowelistą, scenarzystą filmowym.
Napisał sześć powieści i wiele
opowiadań. Zmarł przedwcześnie
w wieku 44 lat. Przyczyną śmierci była choroba alkoholowa,
a bezpośrednio – drugi atak serca.
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POLECA:
Adam Jarniewski
„Nie mieszkam w igloo”
Autor trafił na Grenlandię - największą wyspę świata 12 lat temu
za sprawą miłości. Musiał nauczyć
się polować, celebrować ciszę
i odnaleźć się jako nauczyciel
w grenlandzkim systemie edukacji.
Metodą prób i błędów poznawał
zasady funkcjonowania w innej
kulturze i obcowania z dziką, arktyczną przyrodą. Na Grenlandię nie
wygnała mnie przygoda ani chęć
eksploracji Arktyki. Do Sisimiut,
„miejsca przy lisich norach”, zabrało mnie życie.
12 lipca 2018 r.

Po naszymu...
Jak potok żynie czas
Nad Ustróniym nowy dziyń budził sie pumału. Jeszcze
było cima, jyny ptoszki zaczynały śpiywać swoji przeszumne pieśniczki. Łóny dycki sóm wiesiołe łod samego rana.
Słóńce jeszcze nie wyzdrziło zza Równice, a już w chałupach
rożygali lampy na nafte.
Gaździnki na dziedzinie już downo sie kryncóm. Z chlywa niesóm szkopce pełne ciepłego mlyka, kuróm i inszej
gowiedzi sujóm łobili, budzóm dziecka, kierych dycki była
pełno chałupa, warzóm śniodani.
U Cieślara pod grapóm też już downo wszyscy sóm na
nogach. Gazda z kóniym majóm pilobe na zogónach. Gaździno doji Gwiazdule, a jeja cera Jewka stanyła, poprawiła
zogłówki i pierzine, zasłała łożnice i zozdrziła do łokna na
słóneczko, bo dyć przeca jak łóno świyci, to zaroz wiesieli
człowiekowi na duszy. Dziywcze stanyło przed zdrzadłym
i roz dwa zaplytło binkocz. Łoblykło jakisi lónty na każdo
(jakla kapke zesandrzano, a spodek połotany) i podyrdało
do kuchyni, dy tu już mamulka rożygli łogiyń pod blachóm,
a na piecu postawili w garcu mlyko na szwołki.
Cieślarka nastawiła końszczek chabaniny na łowiynzióm
polywke, a pod blache chynyła szwarny gnotek drzewa,
coby nie wygasło. Pospołu z frelkóm zawiónzały se szatki,
łobuły gumowe charboły, bo na zogónach marasu moc
i poszły na zogóny. Jewka zgibo sie kole mamulki i sadzi
modre keleruby, równiućko w rzóndku jedna kole drugi, nale
rozmyślo ganc ło czym inszym. Nos utrziła do fortucha, bo
sznumtychle zabyła w chałupie i westchnyła ciynżko. Mo
przeca dwacet roków, tóż je już nejwyższy czas coby sie wydać. Dyć ni ma możne, coby tako szwarno dziełcha została
staróm dziywkóm. A tu szykownych kawalerów ni ma. Jak
idzie w niedziele do kościoła z łojcami, tóż rozglóndo sie
po sómsiednich ławkach, czy kaj jaki syn gospodarski na

W dawnym

nióm nie spoziyro. Ale katać też tam! Abo downo żónaci,
abo jeszcze taki małe szkwety.
Łoto Zuzka, hanej zza cesty, łóńskigo roku miała dziepro
łosimnoście roków, a już na jesiyń sie wydała i to jeszcze za
gazde całóm gymbóm z Lipowca. Abo Helynka, co pospołu
chodziły do szkoły, już urodziła bliźnioki, a łona Jewka, do
piernika, fórt je staróm dziywkóm! Toby my sie podziwali!
Po łobiedzie siadła se pospołu z mamulkóm na ławce
w zogródce. Słóneczko świyciło, ptoszki fórt tak wiesioło
śpiywały, tóż nie dziwota że kapke lekczyj zrobiło sie ji na
duszy. Przeca szumnie je na tym świecie.
Jedyn rok góni za drugim. Łoto młode dziywcze i ani sie
nie łobejrzysz, a już stateczno gaździno, a potym stareczka
siwiutko. Kożdy dziyń zdo sie taki podobny do drugigo,
a jednakowoż inszy...
I świat sie zmiynio i ludzie łodchodzóm na wieczny łodpoczynek. Kaj je dzisio ta Jewka, Zuzka, czy Marynka, co
hańdowni pasły krowy na miedzy i helokały na pastyrzi?
Tóż, kaj sóm ty zgrabne frelki z szumnymi binkoczami, co
cały tydziyń harowały, a w sobote biglowały se szróty na
czakaczke? Już jich nie spotkosz, choćbyś nie wiym kaj
chladoł.
Lidia Szkaradnik

Z naszego na polski
Wyzdrzić: wyjrzeć – Wyzdrzij przez okno, czy już od potoka nie
idóm.
Rożygać: zapalać – Nie rożygej jeszcze, bo szkoda petryola.
Piloba: pośpiech, pilna robota – Nie przidym do was, bo móm
pilobe, trzeba siano skludzać.
Zdrzadło: lustro – Jak rozbijesz zdrzadło, to siedym roków ci sie
nie bydzie darzić.
Charboły: stare buty – W takich charbołach ni możesz iś do
kościoła.
Szkwet: smarkacz – Taki mały szkwet, a chcioł by nóm rozkazować.

USTRONIU

W tym numerze przedstawiam piękny ustroński obiekt
w nieznanej dotąd odsłonie, którego historia nawet dla mnie
jest po części zagadką. Jest to budynek obecnego Przedszkola
nr 4 w Hermanicach. Można go określić jako kolejne dzieło
inż. Emila Kuhlo, kierującego w latach 1865-1886 Arcyksiążęcą Fabryką Budowy Maszyn, człowieka, który jako jedyny
z hutmistrzów z dużym zaangażowaniem dbał o godne warunki
socjalne pracowników ustrońskiego przemysłu. Obiekt powstał
już w 1874 r. na terenie kolonii w Hermanicach jako arcyksiążęca szkoła fabryczna, czyli jednoklasowa szkoła powszechna
dla dzieci mieszkańców tegoż osiedla robotniczego. Kuhlo
zmarł w 1886 r., a osiem lat później placówkę edukacyjną
zamieniono na mieszkania fabryczne. Ustrońscy metalowcy
wprawdzie apelowali o lepsze warunki nauczania dla swych
dzieci, ale era lokalnego hutnictwa nieuchronnie zmierzała ku
końcowi, zatem Komora Cieszyńska nie czyniła już w Ustroniu
większych inwestycji.
Szkoła arcyksiążęca przez długie dziesięciolecia pełniła rolę
budynku mieszkalnego, a od lat 40. XX w. ponownie zaczęła pełnić funkcję dydaktyczną jako przedszkole fabryczne.
W historii tego obiektu jest wiele białych plam, dlatego proszę
o pomoc wszystkich, którzy potrafią udzielić jakichkolwiek
informacji.
Alicja Michałek
12 lipca 2018 r.
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TEATR, CHLEB
I DINOZAURY
Corocznie po zakończeniu roku szkolnego organizowane są wycieczki dla
dzieci. W tym roku codziennie przez kilka
kolejnych dni udaliśmy się na wycieczki
autokarowe w różne ciekawe miejsca
w Polsce i w Czechach. Odwiedziliśmy
Muzeum Techniki w Ostrawie, gdzie
zapoznaliśmy się z najnowszymi wynalazkami techniki, poznawaliśmy tajemnice
z różnych dziedzin działalności człowieka. W teatrzyku braliśmy udział
w wesołym spektaklu przybliżającym
nam powstawanie dźwięku. Mogliśmy
samodzielnie wykonać wiele czynności.
Na zakończenie w kinie obejrzeliśmy

piękny film o życiu ptaków na różnych
kontynentach.
Kolejny dzień spędziliśmy w Brennej
w Chlebowej Chacie. Zapoznaliśmy się
z dawnymi sposobami wyrobu masła,
twarogu, pieczenia chleba. Wszystko to
odbywało się z wykorzystaniem urządzeń
naszych babć i prababć. Wykonane przez
nas podpłomyki zajadaliśmy z masłem
i miodem popijając zbożową kawą. Tam
też młóciliśmy zboże cepem, obracaliśmy
żarna, a także kierat, który kiedyś uruchamiał maszyny rolnicze za pomocą koni.
Zapoznaliśmy się także z metodami uzyskiwania miodu i poznaliśmy wszystkie

POTRZEBA
MODERNIZACJI (2)
(dok. ze str. 8)
które posiadały kanalizację, nie wprowadzały tego majątku do Wodociągów aportem, ponieważ nie wszystkie gminy ziemi
cieszyńskiej miały własną kanalizację.
W związku z tym spółka powstała na
majątku wodociągowym. Natomiast ma
w swoim zakresie świadczenie usług zarządzania, nadzorowania i prowadzenia
gospodarki wodno-ściekowej w gminach
i właśnie na tej podstawie i stosownej
umowy takie zarządzanie prowadzi u nas,
w Wiśle, Goleszowie, Chybiu i Strumieniu. W związku z tym, że model zarządzania przez WZC, w rozumieniu formalno-prawnym, wyczerpuje się, zwłaszcza
kiedy taryfy zatwierdzają Wody Polskie,
a gmina ma mniejszy wpływ na to, co się
dzieje, ogłosiliśmy konkurs, w którym zewnętrzna firma audytorska bada najlepszy
z możliwych modeli funkcjonowania gospodarki ściekowej w naszym mieście. Ma
to być opracowanie wariantowe, które pokaże, jaki model byłby najkorzystniejszy
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dla gminy i dla mieszkańców. Tam, gdzie
kanalizacja jest zarządzana bezpośrednio
przez spółki miejskie, koszty są wyższe.
Wpływ mają na to czynniki związane
z amortyzacją i inwestycjami. Drugim
aspektem jest modernizacja oczyszczalni
ścieków. Chcemy, aby ten model, który na
ten moment jest w fazie opracowywania,
zawierał również wskazówki co do tego,
w jaki sposób połączyć bieżące zarządzanie oczyszczalnią z jej modernizacją, aby
nie było tak, że Miasto finansuje modernizację i dopiero później ktoś z zewnątrz
przejmuje ten obiekt.
Na terenie obiektu na bieżąco wymieniane są urządzenia, co już wlicza się
w proces modernizacyjny. Pozostają jednakże technologia i elektronika, które wymagają gruntownej przemiany. Nie da się
tego zrobić w przeciągu roku czy dwóch
lat, ponieważ oczyszczalnia pracuje non
stop. Władze nie wiedzą jeszcze, czy i na
ile budżet miejski będzie zaangażowany
w całość procesu.
– Partnerstwo publiczno-prywatne jest

tajniki związane z pszczelarstwem.
W środę pojechaliśmy do Wrocławia,
a celem naszej wyprawy było Afrykarium,
które przybliżyło nam florę i faunę tego
kontynentu. Bogactwo ryb oraz innych
zwierząt żyjących w afrykańskich jeziorach wzbudza podziw. Spacerowaliśmy po
słynnym wrocławskim ZOO podziwiając
zwierzęta egzotyczne. Następnego dnia,
pomimo deszczowej pogody, udaliśmy się
do Zatorlandu w Zatorze. Tam, w parku
dinozaurów podziwialiśmy wszystkie
stworzenia małe, duże i ogromne, które
jak przed milionami lat poruszały się, wydawały dźwięki wzbudzające nieraz grozę.
Film w kinie 5D przybliżył nam życie
dinozaurów na naszej planecie oraz zdarzenia, które spowodowały ich wyginięcie.
Reszta dnia upłynęła nam na zabawach
w wesołym miasteczku. Ustroń to nasze
miasto i tutaj spędziliśmy ostatni dzień,
który zorganizowało i sfinansowało dla nas
Stowarzyszenie Projekt Ustroń. Ciuchcią pojechaliśmy na Zawodzie, poszliśmy zobaczyć pijalnię wód, a następnie
w odnowionej sali kinowej obejrzeliśmy
film pt. „Przyjaciółki”, który uświadomił
nam, że warto w życiu mieć bliską osobę.
Po seansie otrzymaliśmy poczęstunek
i oglądaliśmy wyremontowane baseny
solankowe. Spacerkiem wróciliśmy przez
Dolne Zawodzie do parafii, gdzie podsumowaliśmy miniony tydzień. To były piękne dni i szkoda, że nie mogą trwać dłużej.
Doznaliśmy wielu niezwykłych wrażeń,
zdobyliśmy nową wiedzę i każdego dnia
wspólnym śpiewem mogliśmy chwalić
Boga. Dziękujemy naszej Parafii i Stowarzyszeniu Projekt Ustroń za organizację,
Urzędowi Miasta i parafii za dofinansowanie oraz wszystkim wolontariuszkom.
Organizatorzy i uczestnicy
przedsięwzięciem złożonym. Teoretycznie najprościej byłoby tak: mamy naszą
spółkę, która poprzez włożony przez nas
aport zajmuje się całością. Wtedy koszty
związane z zarządzaniem i modernizacją
ponosi spółka. Jednak w przypadku strat,
czyli przewagi kosztów nad dochodami,
ktoś je musi pokryć, w praktyce - Miasto. Na ten moment nie płacimy z tego
tytułu podatku, jednak w przypadku, gdy
inwestycja będzie przeniesiona na spółkę, to ten podatek będzie już naliczony.
Drugi koszt związany jest z nakładami
modernizacyjnymi. Teraz chodzi o takie
zaplanowanie tego procesu, aby wzrost
kosztów nie był duży – mówi burmistrz.
Jak zaznacza, jest za wcześnie, aby mówić
o terminie ewentualnego przetargu wyłaniającego spółkę lub firmę zarządzającą
obiektem oczyszczalni. Do 2022 roku
trzeba będzie zamknąć temat związany
z planami modernizacyjnymi i zarządzaniem tym obiektem, ponieważ do tego
czasu obowiązuje pozwolenie wodno-prawne. Wyłoniony w trakcie przetargu podmiot będzie musiał postarać się
o jego przedłużenie. Normy z tym związane są coraz bardziej zaostrzane, dlatego
najprawdopodobniej do 2022 roku ruszy
proces modernizacyjny, którego efekty
będą musiały być już widoczne.
Agnieszka Jarczyk
12 lipca 2018 r.

PODEJRZANA

ANKIETA
(dok. ze str. 1)

na czyje zlecenie pracuje. Kiedy mamy
taką informację, możemy zadzwonić do
zleceniodawcy i zweryfikować osobę,
która do nas przyszła, czyli sprawdzić, czy
rzeczywiście jest ankieterem, czy może
oszustem, który chce zdobyte informacje
wykorzystać w niecnych celach.
Jeśli ktoś prosi nas o wypełnienie jakiejś ankiety, możemy się zgodzić lub
odmówić. Ankieter musi przyjąć odmową, nie może naciskać, narzucać się,
wpraszać ani tym bardziej wchodzić na
nasz teren, gdy wyraźnie sobie tego nie
życzymy. Takie zachowanie nosi znamiona przestępstwa w myśl art. 193 Kodeksu
karnego o naruszeniu miru domowego.
W związku z charakterem ankiety, zapytaliśmy organizacje i stowarzyszenia,
które łączone są z jesiennymi wyborami,
czy są organizatorami badania. Stanowczo zaprzeczyła prezes Stowarzyszenia
„Wspólnie dla Ustronia” Aleksandra
Polak-Morkisz oraz przewodniczący
Rady Miasta Ustroń Artur Kluz, który jest członkiem tego stowarzyszenia,
a także Przemysław Korcz, prezes Stowarzyszenia Projekt Ustroń, którego również
dotyczy jedno z pytań.
Ankieterzy, którzy zapukali do ustrońskich domów, wypełnione ankiety zabrali
ze sobą, nie zostawili wizytówek czy

Budynek w centrum miasta, obok cmentarza katolickiego jest w fazie rozbiórki.
Jak dowiedzieliśmy się od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Jana
Smolarza, teren został sprawdzony pod kątem bezpieczeństwa zdrowia i życia
innych osób. Kontrola wykazała, że budynek znajduje się w miejscu odgrodzonym,
a rozbiórka nie stwarza jakiegokolwiek zagrożenia dla innych. Co do ewentualnych
przyszłych inwestycji, wszystko leży w gestii właściciela.
Fot. W. Suchta

numerów telefonu. Sprawdziliśmy fragmenty nazw i adresu, które zostały zapamiętane, ale żadna z firm prowadzących
badania nie spełniała tych kryteriów, nie
pomogła też wyszukiwarka w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej. W końcu dzięki informacji
mieszkańców ul. Okólnej dowiedzieliśmy, jaka firma prowadzi badania, ale

nigdzie nie można było znaleźć numeru
telefonu, a jedynie nazwisko właściciela
i katowicki adres. Nie mogliśmy więc
potwierdzić informacji, jednak ostatnio
napotkane ankieterki powiedziały, że
otrzymały polecenie od szefa, by mówić,
że pracują na zlecenie miasta, czemu
urzędnicy ratusza zdecydowanie zaprzeczają.
Monika Niemiec

Turniej otwierał wiceprezes KS Kuźnia Roman Zaręba, przewodniczący Rady Miasta Ustroń Artur Kluz i przewodniczący Komisji
Sportu Rady Miasta Andrzej Szeja..., a młodzi zawodnicy, mimo że rwali się do walki, zachowali zimną krew. Fot. M. Niemiec

BOISKA TĘTNIĄCE PIŁKĄ
W przedostatni weekend czerwca na boiskach przy ulicy Sportowej odbył się turniej piłkarski o nazwie Ustroń Cup 2018. Przez dwa dni rywalizowały drużyny z
rocznika 2006 i 2008, które przyjechały do naszego miasta nie tylko z całej Polski,
ale też i z zagranicy.

Łącznie w turnieju rywalizowały 23
zespoły w których wystąpiło 234 zawodników, a przez dwa dni rozegrano aż 136
meczy W tych spotkaniach licznie zebrani
obserwatorzy i kibice mogli zobaczyć 570
bramek. W roczniku 2006 najlepsi okazali
się być zawodnicy z Karviny, natomiast
w roczniku 2008 triumf święcił ŻAPN
Żywiec. Była to dopiero pierwsza edycja
12 lipca 2018 r.

		

tego turnieju, jednak biorąc pod uwagę
organizacyjny i sportowy sukces tego
przedsięwzięcia w przyszłych latach z
pewnością odbędą się kolejne edycje
turnieju.
Klasyfikacja końcowa rocznika 2006:
1. Karvina, 2. Górnik Zabrze, 3. UKS
Wisła, 4. BTS Rekord Bielsko-Biała,
5. Arkonia Szczecin, 6. Kuźnia Ustroń,

7. Polonia Łaziska Górne, 8. AP Bielik,
9. Góral Istebna.
Klasyfikacja końcowa rocznika 2008:
1. ŻAPN Żywiec, 2. Niepołomicka
Szkoła Futbolu, 3. BTS Rekord Bielsko-Biała, 4. GKS Jastrzębie, 5. Football
Academy Bielsko-Biała, 6. Górnik Zabrze, 7. Legia Warszawa, 8. Ciężowianka
Jaworzno, 9. Górnik Radlin, 10. Orzeł
Moszczenica, 11. Iskra Pszczyna, 12.
AP Team Gliwice, 13. Kuźnia Ustroń I,
14. Kuźnia Ustroń II.
Nowe boiska przy ulicy Sportowej gościły w ostatnim czasie nie tylko młodych
adeptów piłki nożnej, ale też seniorów
i to nie byle jakich!
(dok. na str. 16)
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl
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Edukacja...

OGŁOSZENIA DROBNE
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY - USTROŃ. (33)854-53-98.
KOMANDOR - Cieszyn, ul.
Stawowa 27 - szafy, garderoby,
zabudowy wnęk z drzwiami przesuwanymi i nie tylko... Zamów
bezpłatny pomiar. RATY 0% 728340-518, (33)854-22-57. www.
komandor.pl
Bilety autokarowe, lotnicze, promowe. Mea Travel, Ustroń, ul.
Rynek 3.(33)444-60-40.
Bagażówka - przeprowadzki +
ekipa. Usługi transportowe. 601478-108.
Brykiet bukowy, buk suchy workowany, drewno podpałkowe – kartony, węgiel groszek workowany.
(33)854-47-10.
Cyklinowanie bezpyłowe parkietów, schodów i desek. Mocne
lakiery. 666-989-914.

Fot. M. Niemiec
A M B A C A R - B I S
Skoczów,używane części do samochodów osobowych. 733-913-181.
505-634-557.
Spawanie plastików. Ustroń,
ul.Obrzeżna 9. 501-444-534.
Nowe urządzone mieszkanie
sprzedam. 515 286 714.
Czyszczenie kostki brukowej profesjonalnym sprzętem. 798081406
Malowanie dachów. 505-168-217.
MOUNTAIN-MED - profesjonalny masaż medyczny, taping,
fizykoterapia, stacjonarnie i u
pacjenta. Ustroń, ul. Turystyczna
6. 535-387-898.
Kupię działkę lub domek do remontu. 699-119-519.
Akumulatory markowe. Opony,
felgi aluminiowe i stalowe. Montaż, wyważanie - Ustroń. www.
oponywantulok.pl Zapraszamy.
795-082-976, 503-064-573.

DYŻURY APTEK
12-13.07 Pod Najadą
ul. 3 Maja 13
14-15.07 Centrum
ul. Daszyńskiego 8
16-17.07 Na Szlaku
ul. 3 Maja 46
18-19.07 Rumiankowa ul. Skoczowska 76
20-21.07 Centrum
ul. Daszyńskiego 8
Dyżur w godzinach 8.00-23.00.

tel. 854-24-59
tel. 854-57-76
tel. 854-14-73
tel. 300-30-40
tel. 854-57-76

10.00
18.00

Spotkanie z dr. Ryszardem Wąsikiem pt.
„Białoruś bliska nieznana”, Czytelnia Katolicka
Wykład państwa Georgów pt. „Cyryl i Metody
– apostołowie Słowian”, Czytelnia Katolicka
Lato z książką, rynek
Zaczarowany Świat Operetki i Musicalu,
amﬁteatr, cena biletu: 30 zł
II Duathlon, Ustroń Jaszowiec
Koncert Wyższobramskiego Chóru
Kameralnego, kościół ap. Jakuba Starszego

10 lat temu - 26.06.2008 r.
BROADWAY NA MANHATANIE
Rada Zbójnicka Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim z/s w
Ustroniu przy wsparciu „Angels Pub” w Ustroniu - informuje, że
w dniu 4 lipca 2008 r. o godz. 18 w Święto Niepodległości Stanów
Zjednoczonych organizuje w Ustroniu na Rynku happening pt.:
BRODYWAY na Manhattanie Angole i Gorole, czyli cud mniemany. W programie: Józef Broda - USM-sy (Ulubione Sygnały
Moje – Sygnały góralskie na trombicie), odsłonięcie tablicy BRODYWAY - Manhatan - projekt Zbigniew Niemiec- Zbójnik Graﬁk
– wykonanie „Rzeźba” Zbigniew, Grzegorz Krzystek, „Rola górali
w gospodarce USA” – dr Andrzej Wojcieszek - Najpotężniejszy
Zbójnik, „American dream –góralski sen” – dr Marek Rembierz
– Gazda Filozof – Doktor nieobadany, Andrzej Gruszczyk – Góral
leśny z Gorców o prowieniencji Śląskiej z piosenkami autorskimi
oraz piosenką Chodím po Brodwai, Gorcanie z Niedźwiedzia w
Gorcach – absolutna niespodzianka, „Torka” z niesamowitym Kazo
Nędzą Urbasiem – Góralskie bluesy, Karolina Kidoń - ANGEL’S
Band – Łukasz Piechota i Józef Broda – Zakończenie happeningu.

* * *

NO NAME FESTIWAL
W sobotę 21 czerwca ustrońska młodzież miała okazję, by wspólnie rozpocząć upragnione wakacje. Młodzieżowa Rada Miasta
zorganizowała II Festiwal Twórczości Młodzieży „No Name”.
Honorowy patronat objął nad nim burmistrz miasta Ireneusz
Szarzec. Licznie zgromadzeni pod sceną fani pokręcili biodrami
przy reggae w wykonaniu Silesian Sound, czyli stałych bywalców
ustrońskich imprez młodzieżowych. Po nich wystąpiła gwiazda festiwalu – zespół Akurat z Bielska - Białej. Był to już ich drugi koncert
w Ustroniu. Choć zagrali w zmienionym składzie – bez wokalisty
Tomka Kłaptocza i z nowym bębniarzem – zostali bardzo gorąco
przyjęci przez tłum młodych ludzi. Młodzież bawiąca się pod sceną
razem z zespołem śpiewała wszystkie utwory. Nie zabrakło także
niespodzianek, czyli nowych piosenek z czwartej już płyty zespołu
– ukaże się ona jesienią.

* * *

... i samodoskonalenie.
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Fot. M. Niemiec

34 BESKIDZKA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH
6 lipca na stadionie Kuźni Ustroń odbędzie się 34. Beskidzka
Wystawa Psów Rasowych. W Ustroniu odbędzie się po raz dziesiąty.
Swe pieski zaprezentują hodowcy z Polski, Czech, Słowacji, Niemiec
i Ukrainy. Najwięcej będzie psów z rasy berneński pies pasterski,
cavalier king charles, chihuahua długowłosy, gulden retriever,
labrador retriever, polski owczarek nizinny, yorkshire terier, siberian husky, west highland white terier. Otwarcie wystawy godz. 10.
Bilety kosztują 5 zł, ulgowe po 3 zł. Dzieci poniżej trzech lat nie
płacą. Przed stadionem będzie obowiązywał zakaz sprzedaży psów.
W poprzednich latach wiele osób skusiło się na zakup szczeniaka
z bagażnika. Potem były kłopoty, konieczna okazywała się pomoc
weterynarza. Dzieje się tak, gdyż najczęściej są to psy zaniedbane,
z chorobami. Handlarze wożą je z wystawy na wystawę i próbują
sprzedać, gdyż liczą na naiwność kupujących pod wrażeniem chwili.
Spisała: (ls)
12 lipca 2018 r.

do Ustronia trawersem Żarnowca, - dojazd do rynku. Orientacyjny
czas trwania wycieczki ok. 3 godziny, dystans ok. 30 km.
15.7.2018 - WYCIECZKA ROWEROWA Z PRZEWODNIKIEM
DO ZAMARSK
- zbiórka w Miejskiej Informacji Turystycznej na rynku o godzinie 9:50, - start z rynku o godzinie 10:00, - przez Bładnice, Łączkę
i Kostkowice jedziemy do Zamarsk, - krótki odpoczynek, - przez
Gumną, Bażanowice i Goleszów wracamy do Ustronia. Orientacyjny
czas trwania wycieczki ok. 3,5 godziny, dystans ok. 40 km.
Szachy rozwiązanie z GU nr 25:
1.S f5+ Kf8 2.Hg7x

Patryk Korszun

BEZPŁATNE
WYCIECZKI ROWEROWE
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia wspólnie z Urzędem
Miasta zaprasza na BEZPŁATNE WYCIECZKI. Chętni do skorzystania
z tej atrakcyjnej oferty powinni pamiętać, że biorą udział w wycieczkach
na własną odpowiedzialność, organizator zapewnia bezpłatną opiekę
przewodnika w trakcie wycieczki, ale koszty ew. posiłków, transportu
i inne pokrywają we własnym zakresie, w przypadku niskich temperatur
powinni być odpowiednio przygotowani (ubiór, buty, ew. kijki trekingowe), przewodnik może nie zgodzić się na udział w wycieczce osoby
nieodpowiednio przygotowanej. Pytania można kierować do pracowników Miejskiej Informacji Turystycznej, tel. 33 854 26 53.
14.7.2018 - WYCIECZKA ROWEROWA Z PRZEWODNIKIEM
DOLINAMI WISŁY I BRENNICY NA ŻARNOWIEC
- zbiórka w Miejskiej Informacji Turystycznej na rynku o godzinie
9:50, - start z rynku o godzinie 10:00, - dojazd do Skoczowa prawym
i lewym wałem nadbrzeżnym Wisły, - z centrum Skoczowa prawym
brzegiem Wisły, a później wzdłuż doliny Brennicy do Górek Wielkich, - krótki postój przy Muzeum Zoﬁi Kossak - doliną Brennicy
do Górek Małych, - krótki postój przy Chlebowej Chacie, - przejazd

Nie taki dawny Ustroń, 2004 r.

Fot. W. Suchta

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

POZIOMO: 1) kobieta z tytułem naukowym, 8) podkradają czereśnie, 9) w uczelnianej auli, 10) wojak, 12) woda
w zagłębieniu drogi, 14) swój chłop, 15) górniczy kilof,
16) do otwierania drzwi, 19) ostatni pokos siana, 22) rodzaj
wzorca, 23) czarne wśród owiec, 24) miasto wojewódzkie
z Koziołkami.
PIONOWO: 2) na nim pomnik stoi, 3) ogród pod szkłem,
4) miasto św. Franciszka, 5) dokucza latem, 6) pracuje przy
obrabiarce, 7) specjalnie tuczony kogut, 11) pochłaniacz
wilgoci, 13) w logice założenie przyjmowane bez dowodu, 17) polska marka kosmetyczna, 18) styl w muzyce
i modzie, 20) klub z C. Ronaldo, 21) narzuta na pościel.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 20 lipca.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 25

OSIEDLE MANHATAN
Nagrodę w wysokości 50 zł oraz książkę wydawnictwa
Koinonia otrzymuje: *Dagmara Puchała z Goleszowa,
ul. Radoniowa. Zapraszamy do redakcji.
W książce „Rodzina według Bożego serca” Ken’a Blanchard’a możemy przekonać się, jak postawa usługiwania na wzór doskonałego przywódcy – Pana Jezusa,
może odmienić nasze codzienne życie rodzinne. www.koinonia.org.pl

12 lipca 2018 r.

* Wysyłając rozwiązanie krzyżówki zgadzasz się na przetwarzanie twoich danych osobowych na potrzeby konkursu.
Twoje dane będą przetwarzane tylko przez czas trwania konkursu. Administratorem twoich danych jest Gazeta Ustrońska z siedzibą w Ustroniu, ul. Rynek 4. Masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi
do organu nadzorczego. Więcej informacji możesz uzyskać w redakcji Gazety Ustrońskiej.

Gazeta Ustrońska 15

BARBARZYŃCY

PRZESZLI

PRZEZ CZANTORIĘ
7 i 8 lipca Czantorię opanowali uczestnicy ustrońskiego biegu Barbarian, organizowanego i wymyślonego przez naszego krajana Grzegorza Szczechlę.
Kilkuset zawodników rywalizowało w
kilku kategoriach, a w niedzielę na nieco
łatwiejszych trasach ze swoimi słabościami mierzyły się dzieci. Jak zwykle na
uczestników czekały atrakcyjne przeszkody i ciekawa trasa. Ustroński Barbarian
ma górski charakter, co jest urozmaiceniem, ale i utrudnieniem dla zawodników.
Więcej za tydzień.

Ostatni mecz Kuźni był ciężki. Wydawało się, że wszystko stracone...

Fot. M. Niemiec

BĘDĄ BARAŻE
Już odtrąbiliśmy spadek drużyny Kuźni z IV ligi, jednak każdy ustroński kibic choć
trochę orientujący się w sytuacji rywali, miał nadzieję, że może coś się zmieni.
I stało się, Kuźnia znowu będzie walczyć o miejsce w IV lidze.

Zarząd Klubu Sportowego Kuźnia podał informację, w której czytamy:
W związku z wycofaniem się z III ligi BKS Stal Bielsko-Biała, z ligi tej nie spadł Górnik
Zabrze II. Dodatkowo wycofała się z rozgrywek Turza Śląska, zwolniły się zatem dwa
miejsca w IV lidze.
Pierwsze z nich zajmie Raków Częstochowa II, jako przegrany czerwcowego barażu.
O drugie, co jest w tej informacji najważniejsze, zmierzą się dwa zespoły. Z grupy I
będzie to Szczakowianka Jaworzno, a z grupy II Kuźnia Ustroń!
Terminy spotkań barażowych Wydział Gier Śląskiego Związku Piłki Nożnej wyznaczył
na 1.08.2018 roku o godz.18:00 oraz 5.08.2018 roku na godzinę 17:00.
Losowanie gospodarza pierwszego spotkania odbędzie się w dniu 18.07.2018 roku.
O wszystkim będziemy informować na bieżąco.

BOISKA TĘTNIĄCE PIŁKĄ

Takiego zacięcia brakowało polskiej reprezentacji na Mundialu.

Fot. A. Jarczyk

Po raz trzeci zwycięzcą ustrońskiego biegu
został Tomasz Oslizło OCR Runner.

(dok. ze str. 13)
Od 25 do 27 czerwca w naszym mieście
przebywał ekstraklasowy Górnik Zabrze,
który prosto z trzydniowego zgrupowania
w Ustroniu udał się do Chorwacji, gdzie
mierzył się towarzysko z Hajdukiem
Split. Podopieczni trenera Marcina Brosza
trenowali na boiskach Kuźni raz dziennie, a ich treningi były otwarte dla kibiców. Wszyscy sympatycy i kibice mogli
bez najmniejszych problemów zobaczyć
w treningu czołowych zawodników i poprosić ich o wspólne zdjęcie lub autograf.
Drużyna z Zabrzaw ostatnim sezonie
zajęła czwarte miejsce w lidze, dzięki
czemu będzie grała w eliminacjach Ligi
Europy. Ich rywalem w pierwszej rundzie
będzie mołdawska Zaria Bălți.
Arkadiusz Czapek
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