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Tłum fanów rajdowych emocji kibicował załogom biorącym udział w Rajdowym Kryterium
Ustronia.
Fot. A. Jarczyk

DOPÓKI WALCZYSZ
- JESTEŚ ZWYCIĘZCĄ
Pisk opon, warkot silników na całego od samego rana zapowiadał wszystkim, że
w sobotę 1 września Ustroń opanowało jak w amerykańskich filmach rodeo, czyli
ujeżdżanie koni, koni mechanicznych najlepszej klasy. Zafascynowanych widzów,
a przede wszystkim mężczyzn, nieraz w towarzystwie kobiet, było doprawdy wielu,
a u nich w skupieniu chłonących tę chwilę z pewnością odezwał się zew krwi – głos
natury wyzwalający siłę, namiętność i apetyt na zwycięstwo.
(cd. na str. 10)

W programie kolonii wycieczek było dużo. Ojcowski
Park Narodowy, Pieskowa
Skała, Zamek w Ogrodzieńcu
to tylko wybrane miejsca
z listy. W pozostałe dni dzieci grały i bawiły się na świeżym powietrzu, rysowały,
brały udział w konkursach.
		Więcej na str. 5
W niedzielę wieczorem 2
września 2018 roku w wieku 95 lat zmarł ks. kanonik
Leopold Zielasko. Chrzcił,
przygotowywał do komunii,
udzielał ślubów i ostatniej
posługi całym pokoleniom
ustroniaków, od kiedy trafił
jako wikary do ustrońskiej
parafii i kiedy w 1965 roku
objął funkcję proboszcza
u św. Klemensa.
Więcej na str. 7
W ostatnią sobotę przy Pomniku Pamięci Narodowej
odbyła się uroczystość upamiętniająca tych, dzięki
którym możemy żyć w wolnej Polsce.
Więcej na str. 13

WITAJ SZKOŁO
Z dniem 3 września uczniowie powrócili do nauki. Okres wakacyjny, jak to zwykle bywa, zbyt szybko minął. Jednakże, ustrońscy uczniowie wykazują się dużą
dozą kreatywności, podobnie będzie pewno i w tym, rozpoczętym właśnie, roku
2018/2019. A póki co, przedstawiamy dane dotyczące liczby uczniów i kadry pedagogicznej w każdej z placówek szkolnych mieszczących się na terenie miasta.

SZKOŁY PODSTAWOWE

W Szkole Podstawowej nr 1 przy ul.
Partyzantów w Ustroniu uczy się aktualnie
360 dzieci. Łącznie działa 18 oddziałów,
z czego dwa oddziały to klasy pierwsze,
w których jest 37 uczniów. W placówce
zatrudnionych jest 47 nauczycieli: 30
pełnozatrudnionych i 17 niepełnozatrudnionych.
6 września 2018 r.

		

Do Szkoły Podstawowej nr 2, mieszczącej się przy ul. Daszyńskiego w Ustroniu, uczęszcza obecnie 506 dzieci. Działa
w niej 24 oddziały, z czego 3 to klasy
pierwsze, w których uczy się 71 uczniów.
W szkole pracuje 61 nauczycieli: 49
pełnozatrudnionych i 12 niepełnozatrudnionych.
(cd. na str. 14)
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Fot. M. Niemiec
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W 1990 roku Rada Miasta Ustronia wybrała na
burmistrza Andrzeja
Georga, który zrezygnował ze sprawowania
tej funkcji po dwóch
latach urzędowania.
Radni wybrali wtedy
na burmistrza Kazimierza Hanusa (wcześniej
naczelnik Wydziału Inwestycji, Architektury
i Gospodarki Gruntami
Urzędu Miasta Ustroń),
który w roli gospodarza
występował do końca
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
kadencji 1990-1994, a
następnie został wybrany na kolejną na lata 1994-1998. Po
trzecich wyborach samorządowych burmistrzem Ustronia
został Jan Szwarc, który na stanowisko wiceburmistrza rekomendował Ireneusza Szarca, ówczesnego sekretarza miasta
w Skoczowie. Radni przyjęli tę propozycję.

Jesienią 2001 roku Jan Szwarc poszedł w posły i radni wybrali
na stanowisko burmistrza dotychczasowego zastępcę. Wprawdzie utytułowany oszczepnik reprezentował SLD, ale w Sejmie
przeważali reprezentanci Akcji Wyborczej Solidarność (AWS),
którzy wprowadzili bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów
i prezydentów miasta. Do tego czasu burmistrza wybierali nie
mieszkańcy, a radni, głosując podczas jednej z pierwszych sesji
na dowolnego kandydata, który nie musiał być radnym. Obecnie
podobnie wygląda wybór starosty. Razem z burmistrzem władzę
wykonawczą w gminach tworzył kilkuosobowy zarząd, powoływany spośród radnych i przez radnych na wniosek burmistrza.
W skład rady wchodziły wtedy 24 osoby.
W wyborach samorządowych w roku 2002 ustroniacy po raz
pierwszy sami wybierali burmistrza. Wysunięto 4 kandydatury,
a największą liczbę głosów zdobył Ireneusz Szarzec – 3.541, co
stanowiło 66,13% oddanych głosów. Pozostali kandydaci otrzymali: Jan Gogółka – 777 głosów (14,51%), Andrzej Georg – 523
głosy (9,77%), Zdzisława Franek-Jawor – 514 głosów (9,60%).
Drugiej tury nie było.
Tak samo w roku 2006, kiedy o poparcie mieszkańców zabiegało trzech kandydatów. Głosowanie przyniosło następujące
wyniki: Ireneusz Szarzec – 3.828 głosów – 72,13%, Stefan Bałdys – 1.205 głosów – 22,71%, Jerzy Blacha – 274 głosy – 5,16%.
Ciekawa sytuacja miała miejsce w roku 2010, gdy na stanowisko burmistrza kandydat był tylko jeden – urzędujący burmistrz

to i owo
z
okolicy
Do Brennej zawitał marszałek
województwa śląskiego Wojciech Saługa. Podpisał list intencyjny popierający starania
gminy odnośnie do utworzenia
Centrum Aktywnego Wypoczynku. W rejonie Kotarza
ma powstać całoroczna baza
turystyczno-rekreacyjna.

* * *

W Cieszynie odbyły się powiatowe obchody 79. rocznicy
wybuchu II wojny światowej.
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Uczestnicy złożyli kwiaty pod
Pomnikiem Ofiar Hitleryzmu
na placu Wolności.

* * *

W pierwszą niedzielę września w parku przy stawach na
Górnym Borze w Skoczowie
zorganizowano jedyne w województwie śląskim „Święto
Lawendy”. Mieszkańcy osiedla sami pielęgnowali lawendowe poletka, żeby pokazać
zwiedzającym te urokliwe
i aromatyczne rośliny.

* * *

W rejonie cieszyńskim ostało się raptem kilka Klubów
Honorowych Dawców Krwi.
Zniknęły te funkcjonujące
w zakładach. Powszechne są
teraz objazdowe „zbiórki” leku
ratującego życie.

Ireneusz Szarzec, który, żeby objąć stanowisko, musiał zdobyć
więcej niż 50% głosów. Przy urnach poparło go 85,77% mieszkańców.
W roku 2014 w wyborach na burmistrza oddano 5.956 ważnych
głosów, a poszczególni kandydaci uzyskali: Ireneusz Szarzec –
3.068 głosów – 51,51%, Artur Kluz – 1.566 głosów – 26,29%,
Jan Szwarc – 668 głosów – 11,22%, Izabela Tatar – 654 głosy
– 10,98%.
Zmiany w ustawie samorządowej z wiosny tego roku wprowadzają kadencyjność przedstawicieli władz samorządowych,
którzy będą pełnić swoje funkcje najwyżej przez dwie kadencje.
Zasada ta obowiązywać będzie od przyszłej kadencji, co oznacza,
że gdyby burmistrz miasta Ireneusz Szarzec znowu kandydował
na stanowisko, mógłby być wybrany jeszcze dwa razy. Zmieniony został też czas trwania kadencji z 4 lat do 5. Monika Niemiec

* * *

KAMPANIA W GAZECIE USTROŃSKIEJ
Zapraszamy do korzystania z naszych łamów kandydatów
na radnych miasta, radnych powiatowych i wojewódzkich oraz
kandydatów na burmistrza. Odpłatnie przyjmować będziemy
reklamy wyborcze kandydatów, teksty przedstawiające ich
działalność i poglądy, zawierające życiorys i program wyborczy.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy publikacji tekstów, jeśli
będą zawierać treści obraźliwe wobec innych kandydatów lub
jakiekolwiek treści niezgodne z prawem lub dobrym obyczajem.
Zgodnie z art. 112 Kodeksu wyborczego informacje, komunikaty, apele i hasła wyborcze, ogłaszane w prasie drukowanej na
koszt komitetów wyborczych muszą zawierać wskazanie, przez
kogo są opłacane i od kogo pochodzą.
Teksty (najlepiej w wersji elektronicznej) przyjmujemy
w redakcji (Rynek 4) lub mailowo (gazeta@ustron.pl). Służymy
pomocą przy adiustacji tekstów. Dodatkowe informacje można
uzyskać w redakcji lub pod nr. tel. 33 854 34 67.

PRZEDSTAWIAMY KANDYDATA
9 cm x 5 cm
Każdy z kandydatów do Rady Miasta Ustroń
może bezpłatnie umieścić jedną ramkę
wielkości 9x5 cm
(strona czarno-biała) zawierającą
dowolne treści lub grafiki czy zdjęcia,
którą będzie można zamieścić
w dowolnym numerze GU, ukazującym się
w czasie kampanii wyborczej.

Dobiega końca dożynkowy
serial. W najbliższy weekend plony będą świętowane
w Skoczowie (sobota) i Wiśle
(niedziela). W perle Beskidów
impreza będzie miała charakter wojewódzki. 16 września
za plony podziękują górale
w Istebnej.

* * *

W Cieszynie działa Organizacja Terenowa przy Oddziale
Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”.
Jest otwarta dla wszystkich
mieszkańców powiatu cieszyńskiego, a głównie dla osób
niepracujących oraz emerytów
i rencistów.

* * *

W Galerii Zmiennej Szpitala
Śląskiego w Cieszynie (znajdu-

je się w holu głównego pawilonu) można zobaczyć ilustracje
Anny Witkowicz. Artystka jest
absolwentką Instytutu Sztuki
Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Otrzymała stypendium
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Ma na koncie
wiele wystaw i konkursów
okraszonych nagrodami.

* * *

Ciekawostka z dawnych lat.
Onegdaj do Wydziału Gminnego w Skoczowie trafiło podanie woźnego miejskiego Kaszy, który prosił o zgodę... na
naprawienie czapki służbowej.
Z pomocą przyszli mu dwaj
radni (kapelusznicy), którzy
uszyli woźnemu dwie nowe
czapki.
(nik)
		
6 września 2018 r.

KRONIKA MIEJSKA
NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA
JUBILATÓW:

Helena Boczek zd. Kawałek
Elżbieta Brachaczek zd. Macura
Janina Chojnacka zd. Machnik
Marian Cienciała
Józef Klimaszewski
Emilia Kogut zd. Łukosz
Helena Kotwica zd. Martynek
Maria Kubień
Stefan Kula
Paweł Nogowczyk
Jan Śliwka
Marian Tomiak
Izabela Wójcik zd. Kosińska
Hildegarda Wróbel zd. Czapczyńska
Helena Wieja-Jablonska

lat 91
lat 80
lat 93
lat 80
lat 80
lat 90
lat 85
lat 80
lat 80
lat 80
lat 92
lat 93
lat 93
lat 93
lat 80

* * *

WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy 112
Policja Ustroń

os. Manhatan
ul. Uboczna
ul. Wiślańska
ul. Osiedlowa
os. Manhatan
ul. Różana
ul. Stroma
ul. Spokojna
ul. Daszyńskiego
ul. Drozdów
ul. Pod Grapą
ul. Jelenica
ul. A. Brody
ul. Grażyńskiego
ul. Sztwiertni

SESJA PO WAKACJACH
13 września o godz. 14 zbierze się Rada Miasta Ustroń.
Będzie to prawdopodobnie przedostatnia sesja w tej kadencji,
gdyż 21 października odbędą się wybory samorządowe. Podczas
najbliższej sesji radni wysłuchają m.in. informacji o postępach
w budowie basenu i informacji o realizacji budżetu w pierwszym
półroczu 2018 roku. Podejmą też uchwały, m.in. dotyczące dotyczące nieruchomości. Obrady można śledzić na żywo na www.
radamiasta.ustron.pl

* * *

ZEBRANIE PONIWCA

Zarząd Osiedla Poniwiec zaprasza wszystkich mieszkańców
na zebranie ogólne, które odbędzie się 13 września o godz. 17:00
w Parku Poniwiec.

* * *

33 856-38-10
33 854-34-13
Straż Pożarna Polana
33 854-59-98
Wodociągi
33 854-34-96
33 854-22-44
telefon alarmowy 994
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

STRAŻ MIEJSKA
27 VIII 2018 r.
Straż miejska prowadzi stałe
kontrole w parkach miejskich, na

boiskach przyszkolnych, placach
zabaw dla dzieci i bulwarach
nadwiślańskich.
28 VIII 2018 r.
Interwencja przy ul. 3 Maja
w sprawie potrąconego i padniętego kota. Zwierzę zostało zabrane
do utylizacji.
28 VIII 2018 r.
Wspólnie z policją interweniowano w jednym z sanatoriów
w sprawie zakłócania porządku
publicznego.
28 VIII 2018 r.
Na ławce na rynku znaleziono
saszetkę z dokumentami, którą
zwrócono właścicielowi.
29 VIII 2018 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia sprawdzono wywóz nieczystości ciekłych na jednej z posesji przy
ul. Wspólnej. Jej właścicielowi
nałożono mandat w wysokości
100 zł za brak rachunków potwierdzających wywóz.
30 VIII 2018 r.
Interwencja przy ul. Sportowej
w sprawie potrąconego i padniętego psa. Zwierzę zostało zabrane
do utylizacji.
31 VIII 2018 r.
Zabezpieczenie porządkowe
w Parku Kuracyjnym w trakcie
odbywającej się imprezy w amfiteatrze.
1 IX 2018 r.
Zabezpieczenie porządkowe
imprezy Rajdowy Ustroń. (aj)

UTRUDNIENIA W RUCHU

NARODOWE CZYTANIE
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły oraz Towarzystwo Miłośników Ustronia zapraszają na Narodowe Czytanie
„Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.
W programie spotkania m.in.: - wspólne czytanie „Przedwiośnia”, - ilustrowana prelekcja Bożeny Kubień pt. „Ikony
ustrońskiej moderny. „Szklane domy” w krajobrazie międzywojennego uzdrowiska”. 7 września 2018 r. (piątek), godz. 17.00
w Czytelni Biblioteki.

* * *

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
ks. Leopold Zielasko lat 95 Bielsko-Biała
Maria Morawiec
lat 61 ul. Daszyńskiego
35/2018/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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

8.09.2018 r. od godziny 7:00 do 19:00 wystąpią utrudnienia
w ruchu na ul. Sanatoryjnej w Ustroniu związane z organizacją
imprezy pn. Downhill City Tour. Wytyczone będą objazdy.

* * *

SCENA POLSKA ZAPRASZA
Muzeum Marii Skalickiej uprzejmie informuje, że spektakl
„Namiętna kobieta” będzie wystawiany przez SCENĘ POLSKĄ
dla grupy abonamentowej niedzielnej 9 września br. – wyjazd
punktualnie o godz. 16.00 spod Lidla, zaś dla grupy abonamentowej wtorkowej 25 września br. – wyjazd punktualnie 17.30
spod Lidla. „Namiętna kobieta” - autor: Kay Mellor, reżyser:
Adam Sroka. Sprawnie napisana sztuka, która zmienia nastroje,
przechodząc od farsy do tragedii. Opisuje rozterki kobiety w sile
wieku, niedocenianej i zdesperowanej gospodyni domowej, która
w dniu ślubu syna przechodzi załamanie nerwowe i chowa się na
strychu. Stąd toczy swoją prywatną „wojnę domową” z rodziną,
tu podsumowuje swoje życie, małżeństwo i wspomina namiętny
romans z kochankiem z sąsiedztwa. To on - a raczej jego duch
- przynajmniej przez chwilę przypomina Betty, że niegdyś była
kobietą namiętną, a nie tylko znudzoną żoną i nadopiekuńczą
matką. Spektakl rozwija się niespiesznie i na początku nic nie
zapowiada zaskakującego finału.
35/2018/2/R

SPROSTOWANIE
Przepraszamy Pana Roberta Jurczoka, członka Zarządu Osiedla
Zawodzie za błędne podanie jego nazwiska pod zdjęciem, które
ukazało się w poprzednim numerze GU przy relacjji z zebrania.
6 września 2018 r.
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To mogło skończyć się tragicznie. Na drodze ekspresowej S-52 w kierunku na Skoczów doszło
do groźnego zdarzenia. Na węźle Harbutowice z naczepy samochodu ciężarowego spadła
maszyna przemysłowa ważąca ponad 10 ton. Na szczęście w tym czasie za samochodem nie
jechał żaden pojazd. Na miejsce przyjechał dźwig , który usunął ciężkie urządzenie. Akcję
zabezpieczali m.in. strażacy z ustrońskich jednostek OSP. Jak mówi asp. Krzysztof Pawlik,
rzecznik prasowy cieszyńskiej komendy straży pożarnej, kierowca źle zabezpieczył ładunek,
dlatego na łuku jezdni wypadł z naczepy.

DO OS I SZERSZENI
Trudno wymienić wszystkie działania,
które wykonują jednostki ochotniczych
straży pożarnych z Ustronia. Wśród nich
jest zabezpieczanie zdarzeń drogowych,
zabezpieczanie imprez masowych (ostat-

nio koncert Sławomira, ale też Tour de
Pologne w Wiśle), a końcem sierpnia
ciągłe interwencje w sprawie gniazd os
i szerszeni.
Samochody OSP jak zawsze stanowiły

jedną z atrakcji korowodu dożynkowego,
ale strażacy zabezpieczali też trasę, amfiteatr i park kuracyjny podczas koncertu
i zabawy dożynkowej. Poczty sztandarowe jednostek wzięły udział w obchodach
Święta Wojska Polskiego, czyli w przemarszu ulicami miasta i uroczystościach
pod pomnikiem.
Oprócz tego druhowie stale doskonalą
swoje umiejętności, biorąc udział w ćwiczeniach, jak choćby ćwiczeniach kompanii obwodowej nr 3 Cieszyn w Brennej
Leśnicy, gdzie trenowano gaszenie lasu.
Niezły trening stanowią też Miejsko-Gminne zawody Sportowo-Pożarnicze
gminy Brenna i miasta Ustroń, które nas
zmianę odbywają się po dwóch stronach
Równicy. W tym roku rywalizowano w
Brennej, a szczegóły podamy w kolejnym
numerze.
Jednak ostatnio najwięcej interwencji
dotyczy gniazd owadów błonko-skrzydłowych, czyli szerszeni i os. Strażacy
zwracają uwagę, żeby nie zgłaszać tego
rano czy w południe, bo wtedy owady
opuszczają swoje gniazdo. Lepiej zrobić to w godzinach wieczornych, ponieważ wtedy wracają do swojego gniazda
i jest większa szansa do wyeliminowania
wszystkich na raz oraz usunięcia gniazda.
Strażacy zawodowi czy ochotnicy
mają nas strzec przed niebezpieczeństwem, interweniować w sytuacjach
zagrożenia życia, zdrowia lub mienia
i nie odmawiają przyjazdu, nie powinni jednak zastępować profesjonalnych
firm zwalczających insekty. Do kupienia są też specjalistyczne preparaty,
których możemy używać sami. (mn)

Ruch Let’s Do It! łączy aktywnych ludzi
z 96 krajów świata, którzy wyznają hasło
„Świat bez śmieci”.W latach ubiegłych, te
osoby, sprzątnęły ponad 100 tys. ton odpadów
w ich najbliższym otoczeniu.
Dołącz do 7 milionów ludzi. Posprzątajmy
świat razem. Zbiórka 15 września 2018 o godz.
9:00 pod budynkiem SP-3, ul. Polańska 25
w Ustroniu.
Organizatorzy zapewniają worki na śmieci
oraz rękawice robocze. W razie niepogody
prosimy o zabranie ubrań przeciwdeszczowych.
35/2018/3/R
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Zdaniem
Burmistrza
O wyborach samorządowych mówi
burmistrz Ireneusz Szarzec.

Uczestnicy koloni w Domaniewicach przed siedzibą Fundacji św. Antoniego. Fot. M. Niemiec

BOGATY PROGRAM
Od prawie 20. lat Fundacja św. Antoniego w Ustroniu wysyła na kolonie dzieci ze
szkół podstawowych z całego miasta. Również w tym roku nauczyciele wybrali
przyszłych kolonistów i tak doszło do zdobycia Jury Krakowsko-Częstochowskiej
przez 30 uczniów z Ustronia, którzy na siedzibę obrali ośrodek agroturystyczny
w Domaniewicach.

Zdobycie było pokojowe, tak pokojowe,
że obsługa ośrodka nie mogła się nadziwić
grzeczności turystów spod Czantorii. Było
też ze wszech miar kształcące, gdy na młode głowy spływał strumień wiedzy historycznej i przyrodniczej w czasie licznych
wizyt w zamkach, muzeach, kościołach
i podczas pieszych wędrówek. Goście
z Ustronia i do Grodu Kraka przybyli,
a życzliwy przewodnik żwawo i całkowicie bez zapłaty przedstawił im cuda dawnej
stolicy państwa.
W programie kolonii wycieczek było
dużo. Ojcowski Park Narodowy, Pieskowa
Skała, Zamek w Ogrodzieńcu to tylko wybrane miejsca z listy. W pozostałe dni dzieci grały i bawiły się na świeżym powietrzu,
rysowały, brały udział w konkursach.
Był wieczór karaoke i dyskoteka. Pod
wpływem mocnych wrażeń powstawały
ciekawe rysunki, które stawały się później
częścią kroniki kolonijnej starannie i systematycznie prowadzonej przez wszystkich
uczestników kolonii.
Opiekunami dzieci na kolonii byli: Anna
Depta – kierownik, Grażyna Pilch, Sebastian Chabowski. Kolonię sfinansowali:
Fundacja św. Antoniego, Miasto Ustroń
i Powiat Cieszyński.
Organizacja corocznej kolonii to tylko
jedno z wielu działań podejmowanych
przez Fundację św. Antoniego. W jej siedzibie przy ul. Kościelnej prowadzona jest
stołówka, w której codziennie kilkadziesiąt osób je śniadania i obiady. Działa tam
wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, a w sprawach rodzinnych
przyjmuje prawnik. Ponadto Fundacja
jest partnerem Caritasu w przekazywaniu
bezpłatnej pomocy żywnościowej, a także
partnerem miasta w prowadzeniu banku
drewna dla potrzebujących. Osoby, które
chcą skorzystać ze wspomnianej pomocy
muszą najpierw zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który
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również współpracuje z Fundacją św. Antoniego. Jeśli zaś chodzi o sprzęt medyczny, to fundacja zaprasza do korzystania
z wypożyczalni, ale prosi też o przekazywanie dalszych urządzeń, które być może
stoją gdzieś nieużywane, a w fundacji
mogłyby pomóc innym chorym i ich rodzinom.
Ze swej strony podopieczni fundacji
wykonują prace remontowe, budowlane
i porządkowe w siedzibie, sprzątają przyległy teren i miejsca wyznaczone przez
miasto.
Kilka razy w roku odprawiana jest też
msza w kościele na Zawodziu w intencji
wszystkich ofiarodawców, wolontariuszy
i ludzi dobrej woli, bez których fundacja
nie mogła by pomagać i wspierać najbardziej potrzebujących. Modlitwy te przez
wiele lat odmawiał również ks. Leopold
Zielasko, który był duchowym opiekunem
fundacji. Zarząd, pracownicy, sponsorzy
i podopieczni opłakiwali jego odejście
podczas środowego pogrzebu.
(mn)

21 października czekają nas wybory samorządowe na trzech szczeblach - gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Jeśli
chodzi o miasto, to wybierać będziemy
15 radnych w okręgach jednomandatowych i już po raz piąty w wyborach
bezpośrednich – burmistrza. Do powiatu
i województwa wybory mają charakter
proporcjonalny, czyli głosujemy na listy,
wskazując swojego kandydata.
W czasie ostatnich wyborów kontrowersje wzbudzała forma głosowania na
radnych powiatowych i wojewódzkich.
Spierano się, czy wyborcy powinni się
posługiwać broszurami czy tzw. płachtami. Ostatecznie zwyciężyła książeczka. We wszystkich trzech wypadkach
głosujemy tylko na jednego kandydata,
którego wskazujemy stawiając krzyżyk,
a właściwie po sprecyzowaniu, znak
składający się z dwóch przecinających
się linii w kwadracie umieszczonym obok
nazwiska kandydata. Numery komitetów
zostaną nadane w drodze losowania po
upłynięciu terminu zgłaszania kandydatów. W naszym mieście do wyborów na
szczeblu gminnym zostały zarejestrowane
trzy komitety, a oprócz lokalnych komitetów mogą się jeszcze pojawić komitety
partii zarejestrowane centralnie. Dopiero po zarejestrowaniu list kandydatów
do Rady Miasta można będzie zgłaszać
kandydatów na burmistrza w przypadku,
gdy komitet zgłosi kandydatów do rady
w co najmniej połowie okręgów, czyli
w naszym mieście w 8 okręgach.
W wyborach do Rady Miasta Ustroń
wyłonimy 15 radnych, a każdy będzie
głosował na jednego kandydata z okręgu,
gdzie mieszka. W Radzie Powiatu Cieszyńskiego zasiądzie 29 radnych, a mieszkańcy naszego miasta wybiorą 5 radnych
z okręgu obejmującego Ustroń i Brenną.
W wyborach do Sejmiku Województwa
Śląskiego wybierzemy 7 radnych z okręgu
obejmującego powiat cieszyński, bielski
i żywiecki.
Nowością w tegorocznych wyborach
będą dwie komisje wyborcze w każdym
lokalu, jedna wydająca karty do głosowania i druga – licząca głosy. Komisje
składają się z przedstawicieli komitetów
wyborczych. W naszym mieście lokale
wyborcze będą się mieściły w tradycyjnych siedzibach. W Ustroniu frekwencja
wyborcza była zawsze wysoka i właśnie
frekwencja jest w wyborach najważniejsza. Chodzi o to, żeby jak najwięcej
obywateli uprawnionych do głosowania
skorzystało ze swojego prawa wyboru
i poszło do urn, bo tylko wtedy tak naprawdę może się sprawdzić formuła przedstawicielska, która jest istotą demokracji. Im
wyższa liczba głosujących, tym lepsza ich
reprezentacja.
Spisała: (mn)

Gazeta Ustrońska 5

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
MIESZKAŃCÓW

Poniżej odpowiedzi burmistrza miasta na pytania uczestników
zebrania mieszkańców Ustronia Górnego - część II (w poprzednim numerze ukazała się część I).

NISKA EMISJA c.d.
W szkołach podstawowych także przeprowadzane są szeroko
rozumiane prace budowlane takie jak docieplenie ścian budynków,
wymiana stolarki okiennej, wymiana starych pleców gazowych na
nowe. We wszystkich szkołach na terenie Miasta Ustroń zostały
wymienione stare nieekologiczne piece na piece gazowe. Ponadto
w Szkole Podstawowej nr 6 w Nierodzimiu zamontowane zostały
kolektory słoneczne, a w następnych latach planuje się zamontowanie paneli fotowoltaicznych we wszystkich szkołach na terenie
Miasta Ustroń.
Na łamach Gazety Ustrońskiej ukazują się na bieżąco artykuły
i informacje, których celem jest edukacja społeczeństwa dotycząca
m.in. jak czysto i efektywnie spalać węgiel i drewno w paleniskach
domowych. Ponadto Straż Miejska w sezonie zimowym przeprowadza kontrole palenisk węglowych i udostępnia ulotki informujące
o szkodliwości niskiej emisji dla naszego zdrowia. Prowadzona
jest edukacja ekologiczna dla uczniów szkół i dzieci uczęszczających do przedszkoli. W Gazecie Ustrońskiej pojawiły się również
informacje o szkodliwości spalania śmieci w paleniskach domowych. Liczne informacje dotyczące ograniczenia niskiej emisji i
ochrony powietrza są zamieszczone na stronie internetowej Miasta.
Ponadto informuję, iż w br. Miasto Ustroń złożyło wniosek do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach celem pozyskania środków finansowych
na dalsze udzielenie dofinansowania na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła. Planuje się w roku 2018 udzielenie
dofinansowania do wymiany łącznie 120 starych pieców węglowych – ilość wynika z zebranych w roku bieżącym ankiet
dotyczących planowanych modernizacji ogrzewania przez
mieszkańców Miasta Ustroń w roku bieżącym i ilości wniosków
o przyznanie dofinansowania pozostałych z 2017 r. Nabór wniosków rozpoczął się 04.06.2018 r. W związku z licznym zainteresowaniem mieszkańców udziałem w Programie Ograniczenia
Niskiej Emisji, Wydział Środowiska i Rolnictwa zorganizował
akcję p.n. „Ustroń walczy ze smogiem — eksperci radzą”. Chcąc
przybliżyć mieszkańcom Ustronia szeroki asortyment kotłów,
które są dostępne na rynku, zostali zaproszeni przedstawiciele
firm takich jak Viessman, Klimosz, Kołton, De deitrech, Stalmark do zaprezentowania swoich produktów. Ponadto, podczas
imprezy zaproszono ustrońskich kominiarzy, którzy przedstawili
dostępne na rynku czujniki czadu. Dużym zainteresowaniem ze
strony mieszkańców cieszył się pokaz odgórnego spalania. Miasto
Ustroń prowadzi edukację ekologiczną dla dzieci uczęszczających
do szkół i przedszkoli.
W ramach podjętych działań dyrektorzy placówek oświatowych na terenie Miasta Ustroń zostali poinformowani
o konieczności monitorowania stanu powietrza atmosferycznego
przed planowaniem zajęć na świeżym powietrzu skierowanych
do wychowanków.
Jednocześnie informuję, że Miasto Ustroń ma Procedurę
Postępowania w Przypadku Pogorszenia Jakości Powietrza na
Obszarze Miasta Ustroń. Została ona opracowana zgodnie z wytycznymi Starosty Powiatu Cieszyńskiego do Planu Zarządzania
Kryzysowego, które obligowały do opracowania w.w. Procedury
i zawarcia jej w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. Zgodnie z w.w. procedurą, powiadomienia o możliwości wystąpienia
przekroczeń PM 10 na terenie Miasta Ustroń są przekazywane do:
jednostek podległych i nadzorowanych, oświaty, spółek komunalnych, podmiotów leczniczych, innych (np. żłobek, sanatoria itp.).
DOJAZD DO UTROPKA
Na dzień dzisiejszy dojazd do baru Utropek od strony hotelu
Olimpic odbywa się po drodze wewnętrznej. Oprócz dojazdu do
baru Utropek, odbywa się tam także dojazd do kortów tenisowych.
W odpowiedzi na zgłaszane uwagi zorganizowano spotkanie
z właścicielami baru Utropek u pana burmistrza w dniu 29.05.2018
r. Jedną z podjętych decyzji jest zamontowanie specjalnej bramki
za kortami tenisowymi, przez którą będzie mogła przejechać tylko
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obsługa i zaopatrzenie baru Utropek. Teren wokół baru Utropek jest
na bieżąco porządkowany, a właściciel odpowiada za utrzymanie
właściwego porządku.
W maju br. została przeprowadzona wizja w terenie przy udziale
przedstawicieli Miasta Ustroń i przedstawiciela Wód Polskich Państwowego Gospodarstwa Wodnego. Zgodnie z ustaleniami prace
zostaną przeprowadzone w możliwie krótkim terminie.
Ubytki w nawierzchni na drodze wzdłuż torów kolejowych
w kierunku baru Utropek zostaną naprawione w miesiącu czerwcu.
CZYSZCZENIE NA SUCHO
18 grudnia 2017 r. przez Sejmik Województwa Śląskiego został
przyjęty Plan Działań Krótkoterminowych (PDK) stanowiący
akt prawa miejscowego. Odnosi się on do działań w zakresie
ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń w zakresie występujących
w danej strefie przekroczeń poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu. W ramach PDK
zalecane jest ograniczanie wszelkich prac powodujących nadmierne pylenie, jak m.in. czyszczenie chodników dmuchawami
i zamiatanie mechaniczne ulic na sucho.
STAW KAJAKOWY
KL „Czantoria” administruje staw kajakowy wyłącznie przez
kilka miesięcy w roku, tj. od 1 maja do 31 lipca.
Jest to okres sezonu wiosenno-letniego, kiedy KL Czantoria
wypożycza turystom rowery wodne do pływania po stawie. Przy
ciepłej, słonecznej pogodzie wypożyczalnia sprzętu pływającego
jest otwarta od 1 czerwca w weekendy, a od 24 czerwca przez całe
wakacje codziennie.
GOSPODARKA ODPADAMI
Przedsiębiorstwo Komunalne, aby zmniejszyć koszty zagospodarowania odpadów, które wzrastają co roku, szuka odbiorców,
którym można przekazać odpady, tak aby koszt ich zagospodarowania był jak najmniejszy. Chodzi tu o odpady zebrane selektywnie.
Ponieważ zmieszane odpady komunalne, oraz odpady ulegające
biodegradacji muszą trafić do RIPOK-a. Sprzedawane są tylko
surowce wtórne, takie jak: szkło, papier, zużyte urządzenia elektryczne. Stanowią one jednak mały procent ogólnie odbieranych
odpadów.
Odnosząc się do zarzutów pani Joanny Cieślar, która twierdzi,
że zanim zostały wprowadzone limity na odpady budowlane były
one zwożone z innych gmin i nikt tego nie kontrolował, informujemy, że każdy kto przywoził i przywozi jakikolwiek odpad do
PSZOK-a jest kontrolowany i otrzymuje pisemne potwierdzenie
oddania odpadów. Potwierdzenie takie zawiera imię i nazwisko,
adres nieruchomości, z której odpad pochodzi oraz jego ilość w
kg. Dane za każdy miesiąc przekazywane są do Wydziału Ochrony
Środowiska w Urzędzie Miasta Ustroń. W roku 2017 pracownicy
PSZOK odnotowali 7454 osoby oddające odpady. Kosze uliczne
opróżniane są na bieżąco. W okresie letnim, w weekendy i święta
pracownicy zaczynają pracę o godz. 7.00 i kończą o godz. 20.00,
a czasem później. Koszy i obręczy z workami jest na terenie miasta około 750. Opróżnienie wszystkich koszy i terenu wokół nich
jest czasochłonne i utrudnione ze względu na dużą ilość turystów.
W roku 2017 zebrano 252,96 ton odpadów z koszy ulicznych,
a za 5 m-cy roku 2018 już 88,42 ton.
DROGI, DOJAZDY I PRZEJŚCIA
Prowadzone są czynności w celu nabycia gruntów pod środkowy
odc. ul. Kluczyków na rzecz Miasta Ustroń, po uregulowaniu spraw
własnościowych wykonanie budowy tego odcinka drogi zostanie
zaproponowane jako zadanie do budżetu na kolejny rok.
Przejścia dla pieszych w Jaszowcu zostały odtworzone jako istniejąca już organizacja ruchu, wykonanie przejścia dla pieszych na
ul. 3 Maja na Brzegach w rejonie stacji paliw wymaga opracowania
nowej organizacji ruchu wraz z budową odcinka chodnika. Zakres
prac skłania do tego, by zadanie to było propozycją do budżetu
obywatelskiego na rok 2019.
Miasto Ustroń ponownie zwróci się do Zarządu Dróg Wojewódzkich o poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Myśliwskiej
z ul. Katowicką
Inwestycja związana z budową drogi, będącej przedłużeniem
ul. Staffa (dojazd do Zeta Parku od ul. Pod Skarpą), wynikająca
z jednostki 1KD-D z planu zagospodarowania terenu, będzie
wprowadzona jako propozycja do budżetu na rok 2019 w zakresie
projektowania w procedurze ZRID, co pozwoli na wydzielenie
działki pod drogę.
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WSPOMNIENIE

0 KSIĘDZU ZIELASKO
W niedzielę wieczorem 2 września 2018 roku w wieku 95 lat
zmarł ks. kanonik Leopold Zielasko. Chrzcił, przygotowywał do
komunii, udzielał ślubów i ostatniej posługi całym pokoleniom
ustroniaków, od kiedy trafił jako wikary do ustrońskiej parafii
i kiedy w 1965 roku objął funkcję proboszcza u św. Klemensa.
Był postacią kontrowersyjną, ale nietuzinkową. Człowiekiem
nieugiętym w pewnych kwestiach, ale i duchową podporą
w trudnych momentach. Pogrzeb ks. Zielasko odbył się
w środę w kościele św. Klemensa, pochowano go na cmentarzu
katolickim przy ul. Daszyńskiego.

Wspominając księdza Zielaskę, sięgnęłam do archiwum Gazety Ustrońskiej i okazało się, że jego nazwisko pojawia się od
pierwszego numeru. Nic w tym dziwnego, bo angażował się
w życie całego miasta. Wymieniany jest przy okazji akcji charytatywnych, obchodów świąt państwowych, jako jeden z fundatorów i członek Komitetu Honorowego Poświęcenia i Wręczenia
Sztandaru AK dla Koła w Ustroniu. Był również współtwórcą
i redaktorem odpowiedzialnym gazety parafialnej „Po górach,
dolinach”. Możemy też przeczytać, że z okazji 70-tych urodzin
i 30-lecia sprawowania urzędu proboszcza Rada Miasta w dniu
30 października 1992 r. podjęła uchwałę o nadaniu Honorowego
Dyplomu Uznania ,,Za Zasługi dla Miasta Ustronia”.
Dzięki zaangażowaniu i determinacji ks. Leopolda Zielasko
parafia, którą kierował, stała się matką dla trzech nowych parafii
- pw. Dobrego Pasterza w Polanie, pw. Matki Bożej Królowej
Polski w Hermanicach i pw. św. Brata Alberta na Zawodziu.
W tych dzielnicach, wraz z wiernymi i ludźmi dobrej woli, doprowadził najpierw do utworzenia kaplic, a następnie wspierał
budowę świątyń.
Ks. Zielasko był duchowym opiekunem Fundacji św. Antoniego w Ustroniu, wspierając jej pracowników, darczyńców i podopiecznych modlitwą, dobrym słowem i życzliwym uśmiechem.
W czasie uroczystości poświęcenia tymczasowej kaplicy pod
wezwaniem św. Brata Alberta na Zawodziu ksiądz biskup ordynariusz Tadeusz Rakoczy powiedział:
- Przypadające dokładnie dziś, w dniu 24 czerwca 2001 roku,
w samą uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela, 50-lecie kapłaństwa ks. proboszcza kanonika Leopolda Zielasko jest dla naszej wspólnoty wielką radością. Tytuł kanonika jest przynajmniej
symbolicznym uwieńczeniem twojego niezmiernie pracowitego
życia kapłańskiego. Ta pracowitość wyrastająca na fundamencie
wiary, umacnianej życiem modlitewnym i sakramentalnym, wydała też owoc podziwu godnej wytrwałości, której nie pokonał
ani poprzedni reżim, ani upływające lata.
Sam ksiądz z okazji 40-lecia święceń wypowiedział się na
naszych łamach w wywiadzie, wspominając pierwsze lata posługi: „40 lat temu w 1951 roku, w prokatedrze św. Piotra i Pawła
w Katowicach, otrzymałem kapłańskie święcenia z rąk biskupa,
późniejszego ordynariusza diecezji katowickiej, nieżyjącego już
Herberta Bednorza. Pierwszy rok po święceniach byłem razem
z moimi kolegami z kursu w samych Katowicach. Następnie
otrzymałem dekret do Wodzisławia, gdzie pracowałem jako wikary przez 2,5 roku. (…) Po 3-letniej pracy w Knurowie powróciłem
do prokatedry św. Piotra i Pawła, gdzie byłem wikarym aż do 1962
roku, kiedy to otrzymałem dekret biskupa do pracy w Ustroniu.
To był dekret na wikarego, z tym że miałem za zadanie przejąć
administrację parafii po pracującym tu ks. proboszczu Ludwiku
Kojzarze. Gdy ks. biskup uczynił mnie administratorem parafii,
wtedy ks. Kojzar złożył rezygnację, prosząc o przejście na emeryturę. Jednakże wtedy na nominację nie zgodziły się władze, (…)
gdyż jakoby byłem aspołeczny. (…). Trwało to wszystko długo,
bo przez ponad 5 lat nie chciano mnie zalegalizować i był to dla
mnie trudny okres.”
W cytowanym wywiadzie przyszły proboszcz ustroński tak
mówił o swoich początkach: „Ja się tu łatwo zadomowiłem, bo
kultura tego terenu była mi bliska. (…) Urodziłem się w Międzyrzeczu Górnym koło Bielska. Do szkoły chodziłem najpierw
w Wapienicy, a potem w Bielsku. (…) Samo Bielsko (…) natu6 września 2018 r.

		

ralnie ciążyło ku Cieszynowi, więc jak tu przyszedłem, to jak
do siebie, znając pieśni, zwyczaje, obrzędy, gwarę. To było mi
bardzo bliskie i swojskie.”
Aż nadszedł dzień 16 lipca…, „który był dla ustrońskich
katolików nie tylko dniem odpustowym, lecz również pożegnaniem przechodzącego na emeryturę wieloletniego proboszcza parafii św. Klemensa ks. kan. Leopolda Zielaski” – pisał
w Gazecie Ustrońskiej Łukasz Matuszka. „W styczniu tego roku
ksiądz kanonik zwrócił się do biskupa diecezji bielsko-żywieckiej
Tadeusza Rakoczego o zwolnienie z obowiązków proboszcza.
Biskup, przychylając się do tej prośby na mocy dekretu z dniem
1 lipca, zwolnił go z obowiązków proboszczowskich. Ks. kan.
Leopold Zielasko przez 44 lata pełnił służbę kapłańską, z czego
ponad 33 w Ustroniu. (…) Po mszy i procesji odpustowej na
przykościelnym placu ksiądz kanonik przez długi czas przyjmował życzenia od swoich parafian. Za symboliczny można uznać
fakt, iż na zasłużony wypoczynek odszedł w miesiąc po tym, jak
święcenia kapłańskie przyjął jego wychowanek i uczeń — ks.
Witold Zachraj.”
W dniu złotego jubileuszu święceń znów odbyły się uroczystości, podczas których m.in. w imieniu Rady Parafialnej przemawiał
Lesław Werpachowski: „Myślę, że dla mieszkańców parafii
trzy cechy duszpasterstwa księdza tkwią głęboko w pamięci.
Pierwsza to żarliwość religijna, która pociąga za sobą określone
wybory moralne. Dla nas ksiądz był zawsze wzorem wiary, pozwalającym nam niepokornie księdza naśladować. Druga cecha
to otwartość tego duszpasterstwa. Ksiądz był zawsze otwarty na
różne środowiska. Mówią o tym robotnicy, mówią inteligenci,
mówią też dzieci, które pamiętają jak ksiądz zachęcał je, żeby tu,
przed ołtarzem, zasiadały w czasie mszy świętej. Trzecia cecha to
duszpasterstwo obywatelskie. Pamiętamy trudne momenty historii, ale również parafii, kiedy to ksiądz mówił, że chrześcijaństwo
to nie tylko prywatna strona życia. Chrześcijanin, katolik musi
być również osobą aktywną społecznie.”
W imieniu seniorów przemawiała wówczas Urszula Czyż:
„Teraz już jesteś w naszej grupie emerytów, a razem żeśmy się
starzeli tu w parafii. Twa praca nie poszła na marne, w dalszym
ciągu kontynuujemy wszystkie nabożeństwa, jesteśmy w grupach
modlitewnych, a nawet rozszerzamy tę działalność. Szczególnie
chcemy ci podziękować za nasze dzieci, te, które kiedyś tu, na
stopniach ołtarza siedziały, które ty prowadziłeś do pierwszej
komunii, bierzmowania, a nawet do sakramentu kapłaństwa.”
A tak na wszystkie ciepłe słowa odpowiedział ks. Zielasko:
„Tak dużo mi dziękowaliście, że teraz trudno będzie przebić
się do nieba. Pan Bóg powie: Słuchaj, ty się nie pchaj, bo już ci
podziękowali w Ustroniu, Wapienicy, Międzyrzeczu, Zawodziu.
Czego jeszcze chcesz?”
Wojsław Suchta zakończył artykuł słowami: „Ks. L. Zielasko
dziękował za wszystkie życzenia, a wtedy wszyscy poczuli się
tak jak w czasach, gdy nas karcił, wspierał, a tych z ostatnich
ławek zapraszał bliżej ołtarza”.
Monika Niemiec
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Jolanta Hazuka jest koordynatorką salowych i sekretarek medycznych w Śląskim Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania
Niepełnosprawności w Ustroniu.
Fot. M. Niemiec

SŁUCHAĆ
MIESZKAŃCÓW
Rozmowa z radną z Nierodzimia
Jolantą Hazuką
Które z zamierzeń, punktów programu wyborczego udało się
zrealizować w pani dzielnicy, a czego się nie udało w czasie
kadencji 2014-2018?
Ubiegając się o mandat radnego, nie obiecywałam mieszkańcom
niczego, z czego musiałabym się teraz rozliczać, a konsekwencji
tłumaczyć, że nie zostało wykonane. Jednak w trakcie kadencji
udało się zrealizować zadania, z którymi bezpośrednio zwrócili
się do mnie mieszkańcy: projekt przebudowy ulicy Bładnickiej
(chociaż wniosek był o projekt i przebudowę), koncepcję przebudowy boiska sportowego, wymianę przęseł i wykonanie nawierzchni kładki na Bernadkę na rzece Wiśle, budowę chodnika
w ciągu ulicy Lipowskiej i Wiejskiej (początkowy odcinek do
ulicy Szerokiej), oświetlenie ulicy Harbutowickiej, Bładnickiej
i Szerokiej (końcowe odcinki), nakładkę asfaltową na końcowym
odcinku ulicy Wiejskiej i na bocznym odcinku ulicy Harbutowickiej, wykonano barierki energochłonne na ulicy Harbutowickiej, próg zwalniający na ulicy Zabytkowej, oczyszczono
i zagospodarowano skwerek na ulicy Kreta (realizacja wraz
z Zarządem Osiedla), wykonano parking za SP nr 6, Filia Poczty
w Nierodzimiu jest czynna jeden dzień w tygodniu w godzinach
popołudniowych, postawiono lustra, kosze na śmieci, ławki nad
rzeką Wisłą oraz wiele innych, ale jak ważnych inwestycji dla
mieszkańców. Pragnę dodać, że bez współpracy z burmistrzem

ZAPISY

DO OGNISKA MUZYCZNEGO
Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu przypomina, że odbywają się zapisy do Ogniska Muzycznego na
rok szkolny 2018/2019. Telefon kontaktowy do kierownika
Ogniska Muzycznego (kom.: 501 057 750). Oferujemy naukę
gry na następujących instrumentach: fortepianie, skrzypcach,
keyboardzie, flecie poprzecznym, saksofonie, gitarze klasycznej,
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miasta i radnymi Rady Miasta wiele inwestycji nie zostałoby
zaplanowanych i wykonanych. Cieszę się, że tak wiele rzeczy
zostało zrobionych dla dzielnicy, jednak mam pewien niedosyt
związany z tym, że nie udało się rozpocząć przebudowy ulicy
Bładnickiej, na którą mieszkańcy czekają prawie tyle co na
sygnalizację świetlną.
Jakie, pani zdaniem, były sukcesy i porażki w skali miasta?
Niewątpliwie sukcesem były te wszystkie inwestycje, które zostały zaplanowane i zrealizowane (przebudowa ulicy Sportowej,
Nadrzecznej, plany zagospodarowania przestrzennego, remont
ulicy Szpitalnej, przebudowa kompleksu sportowego wraz
z parkingiem, itp.) oraz wszystko to, co udało się zrobić dla mieszkańców. A porażki? Nie traktowałabym niczego jako porażkę,
a jedynie motywację do działania na przyszłość. Wiadomo, że
nigdy nie uda się zrealizować wszystkiego, zawsze trzeba dokonywać wyborów, i nie zawsze jest tak jakbyśmy tego chcieli,
gdyż budżet jest ograniczony.
Czy tak właśnie wyobrażała sobie pani pracę radnej, co panią
zaskoczyło?
Dzięki przychylności wyborców mogę robić to, co lubię, czyli
działać dla dobra mieszkańców. W funkcji radnego nic specjalnie
mnie nie zaskoczyło, ponieważ wcześniej byłam przewodniczącą
Zarządu Osiedla, a pełnienie tej roli jeszcze bardziej utwierdziło
mnie w przekonaniu, że to ciężka praca. Wiem, że trzeba być
blisko mieszkańców, a wszystkie zgłaszane sprawy traktować
z najwyższą wagą, bez znaczenia czy to jest nieświecąca lampa,
dziura w drodze czy brak chodnika.
Czy mieszkańcy byli chętni do współpracy, jak się pani z nimi
kontaktowała?
Kiedy w 2013 roku zostałam przewodniczącą Zarządu Osiedla,
ustaliłam wspólnie z Zarządem comiesięczne dyżury, które odbywają się do chwili obecnej. Na dyżurach byłam i jestem do
dyspozycji mieszkańców, rozmawiam z nimi, słucham ich problemów i oczekiwań. Wiele spraw udaje się załatwić na bieżąco,
jednak są takie, których wykonanie zależy od wielu czynników,
przede wszystkim finansowych. O wszystkich inwestycjach,
pracach na terenie dzielnicy i terminach ich realizacji informowałam mieszkańców wywieszając w/w informacje w gablocie
osiedlowej znajdującej się przy ulicy Kreta w okolicy boiska
sportowego. W gablotce znajduje się między innymi również mój
nr telefonu, z którego wielu mieszkańców skorzystało, z czego
jestem bardzo zadowolona, bo świadczy to o tym, że działania
moje przynoszą efekty.
Czy będzie pani kandydowała do Rady Miasta Ustroń/na
burmistrza w najbliższych wyborach (lub do władz samorządowych innego szczebla), a jeśli tak, jaki, pani zdaniem,
powinien być kierunek rozwoju naszego miasta?
Tak, będę kandydowała do Rady Miasta w najbliższych
wyborach, ponieważ chciałabym dalej reprezentować dzielnicę Nierodzim i jej mieszkańców w Radzie Miasta. Mam
nadzieję, że nie zawiodłam mieszkańców i po raz kolejny
obdarzą mnie kredytem zaufania. Jest jeszcze wiele do zrobienia i chciałabym nadal móc pracować dla dobra tej społeczności i miasta. Uważam, że należy zrealizować zaprojektowane inwestycje, przede wszystkim słuchać i rozmawiać
z mieszkańcami, bo to ich propozycje, sugestie i uwagi dają
nam obraz tego jak ma wyglądać Ustroń. W związku z mijającą
kadencją chciałabym podziękować za współpracę przede wszystkim mieszkańcom, Zarządowi Osiedla, radnym Rady Miasta
Ustroń, burmistrzowi miasta, pracownikom wydziałów Urzędu
Miasta oraz wszystkim, którzy mieli wpływ na rozwój dzielnicy
Nierodzim i miasta.
klarnecie, akordeonie oraz w klasie śpiewu rozrywkowego – dla
dzieci, młodzieży i dorosłych w każdym wieku, a także zajęcia
w formie indywidualnej oraz grupowe w przedszkolu muzycznym dla dzieci w wieku 3-5 lat. Czesne za lekcje płatne jest
przez 10 miesięcy, tj. od września do czerwca i w zależności od
wybranej oferty wynosi od 70 do 170 zł miesięcznie. TKA zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, najniższe
ceny spośród placówek o podobnym charakterze, komfortowe
warunki, a także możliwość wypożyczenia instrumentu. Zapraszamy również na profil na facebooku i stronę internetową www.
tka.vot.pl
Zarząd TKA
6 września 2018 r.

Maria Jaworska od lat przewodniczy Kołu Gospodyń Wiejskich Ustroń
Centrum.
Fot. M. Niemiec

DOBRZE SIĘ
PRACOWAŁO
Rozmowa z radną z Hermanic
Marią Jaworską

Które z zamierzeń, punktów programu wyborczego udało się
zrealizować w pani dzielnicy, a czego się nie udało w czasie
kadencji 2014-2018?
Dla mnie była to trzecia kadencja i przez te 12 lat Hermanice
bardzo się zmieniły. Udało się w końcu doprowadzić do modernizacji ul. Dominikańskiej, a kilka lat później ul. Długiej, wzdłuż
której powstała kanalizacja, oświetlenie, chodnik i położono nową
nawierzchnię. Żeby zakończyć prace drogowe w tamtym rejonie,
asfalt zyskało stosunkowo młode osiedle Beskidzkie. Zrobiona
jest ul. Wodna, Kwiatowa, ulice w Kolonii, ul. Sztwiertni. Mamy
kanalizację wzdłuż ul. Skoczowskiej i nowy asfalt na tej ulicy,
a także na bocznych drogach. Tu zrobiliśmy, co było można.
Cały czas w planach jest chodnik od Sparu do ul. Lipowskiej,
ale wciąż brakuje pieniędzy. Potrzebne byłoby też porozumienie
ze starostwem, bo to droga powiatowa.
Jeśli chodzi o kanalizację, to żałuję, że nie dało się zrobić więcej. Wprawdzie sytuacja nie jest zła, bo szacuję, że 90 procent
dzielnicy jest skanalizowane, jednak są rejony, gdzie nie tylko
brak kanalizacji jest problemem, ale też brak doprowadzenia
wody. Nie ma sieci sanitarnej po prawej stronie ul. Skoczowskiej
patrząc na północ mniej więcej od „Blaszoka”, no i po lewej
stronie ul. Katowickiej. Tam właśnie bolączką mieszkańców jest
złej jakości woda z rdzą, której nie da się pić, a nawet używać
do mycia czy prania. To są bardzo kosztowne inwestycje dla
stosunkowo małej liczby ludzi. To zawsze jest trudne, gdy przy
ograniczonych środkach trzeba wybierać pomiędzy jedną a drugą
inwestycją, kiedy się wie, że są one bardzo istotne i dla jednych,
i dla drugich. Niektórzy mieszkańcy czują się pominięci, ale
o kolejności realizowania inwestycji decydują różne względy. Nie
wszędzie uregulowane są sprawy własnościowe, w niektórych
przypadkach z różnych powodów bardziej skomplikowane mogą
być formalności, na niektóre inwestycje w danym momencie możemy otrzymać dotację, inne musimy realizować w partnerstwie
itd., itd. No a przede wszystkim brakuje pieniędzy.
Sprawa wspomnianej kanalizacji leży mi na sercu, ale i ul.
Wspólna. Miałam nadzieję, że uda się to sfinalizować przed
końcem kadencji, ale są procedury i wszystko trwa. W trakcie
ostatniej rozmowy z panem burmistrzem dowiedziałam się, że
zrobiono juz pierwszy krok, a nawet drugi... Mogę mieć nadzieję,
że radni kolejnej kadencji doprowadzą sprawę do szczęśliwego
końca. Tam trzeba wyremontować istniejącą drogę, ale i wytyczyć
przedłużenie wzdłuż ogródków działkowych do połączenia z ul.
Dominikańską. Formalnie tam nie ma drogi i zresztą nigdy nie
było, tylko miedza, którą ludzie wychodzili, a potem wyjeździli.
Droga jest potrzebna, dlatego miasto ją wytycza. Potem można
będzie położyć asfalt i zrobić miejsca postojowe.
6 września 2018 r.

		

Kilka lat trwała modernizacja budynku Przedszkola nr 4, dzięki
której budynek zyskał na funkcjonalności, ale też dzięki ociepleniu, wymianie okien i instalacji jest teraz tańszy w utrzymaniu. Jeśli o dzieciach mówimy, to warto pochwalić się placami
zabaw. Bardzo nowoczesnym, niedawno zainstalowanym przy
ul. Wiśniowej i małym, ale też atrakcyjnym przy ul. Różanej.
Młodzież ma do dyspozycji dwa boiska – jedno nowo powstałe,
drugie zmodernizowane. Brakuje jeszcze takiego miejsca pod
dachem, gdzie mogłaby się spotykać młodzież.
Oprócz tego załatwiliśmy wiele innych drobniejszych spraw.
W ostatnich latach pracowałam w Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa i wiem, jak wiele jest zmian i przesunięć w trakcie
roku. Gdy tylko pojawią się jakieś pieniądze z refinansowania
umów, dotacji, programów, przekazywane są na kolejne zadania.
Mieszkańcy też coraz aktywniej uczestniczą w tworzeniu Budżetu
Obywatelskiego, piszą wnioski i głosują. W ramach tegorocznej
edycji wykonane zostały pasy przez ul. Skoczowską od „Blaszoka”. Był z tym mały problem natury formalnej, bo zgodnie z przepisami nie można tworzyć pasów, gdy nie ma chodnika z dwóch
stron jezdni, ale poradziliśmy sobie z tym. To była inicjatywa i
wniosek mieszkańców, którzy zgłaszali, że tamtędy wiele osób
chodzi nad Wisłę, a nie mają jak przejść przez ulicę.
Jakie, pani zdaniem, były sukcesy i porażki w skali miasta?
Tu nie chodzi o moje zdanie, ale o to, co mówią mieszkańcy, a oni
zgłaszają mi, że najważniejsze dla nich są drogi, chodniki, oświetlenie, kanalizacja i że te inwestycje powinny być realizowane
w pierwszej kolejności, bo to one decydują o jakości codziennego
życia. Zawsze staram sie skupiać na dobrych rzeczach i tych
było całkiem sporo, nie dostrzegam porażek, może potknięcia,
na których, mam nadzieję, będą się uczyć następni.
Czy mieszkańcy byli chętni do współpracy, jak się pani
z nimi kontaktowała?
Jak się jest radnym, to trzeba być dostępnym dla ludzi niemal
przez cały czas. O sprawach naszej dzielnicy i jej mieszkańców
dowiadywałam się nie tylko na zebraniach, ale na zakupach, na
spacerze, przez telefon, drogą mailową. Pytano mnie i proszono o pomoc w najróżniejszych sprawach nie tylko związanych
z miastem. Nie zawsze mogłam pomóc, ale starałam się wskazać właściwą drogę, instytucję. Część mieszkańców aktywnie
działa na rzecz dzielnicy, inni od czasu do czasu, jeszcze inni
nie interesują się tymi sprawami. Tych ostatnich zaczyna przybywać, czego dowodem brak kworum na zebraniu wyborczym
do Zarządu Osiedla.
Co panią zaskoczyło w tej kadencji, czym się różniła od
poprzednich?
Pierwsza kadencja była bardzo trudna, bo wszystkiego musiałam
się nauczyć. Czytałam przepisy, ustawy, informacje czasem po
dwa, trzy razy zanim je dobrze zrozumiałam. Teraz wiem dużo
więcej o tym, jak funkcjonuje samorząd, kto jest za co odpowiedzialny, jakie są procedury, ale to wymagało dużo czasu i pracy.
Doświadczenie zdobywałam podczas obrad komisji i podczas
sesji. W kadencji 2006-2010 pracowałam w Komisji Rewizyjnej oraz w Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa
i Leśnictwa, w kadencji 2010-2014 w tych samych komisjach,
a w obecnej w komisji ochrony środowiska i w budżetowej. Kontynuowanie pracy w danej komisji daje większą znajomość tematu, ale trzeba być gotowym na nowe wyzwania i dalej się uczyć.
Po trzech kadencjach, które były dla mnie bardzo ważnym
i ciekawym doświadczeniem, potrzebuję trochę spokoju i odpoczynku. Mam dla kogo żyć, oboje z mężem jesteśmy już na
emeryturze, dorobiliśmy się trzynaściorga wnucząt, a rodzina
zawsze była i jest dla mnie najważniejsza. Mam też swoją pracę
społeczną w Kole Gospodyń Wiejskich Ustroń Centrum, którego
jestem przewodniczącą. Tę funkcję też chętnie oddałabym komuś
młodszemu, ale nikt się nie zgłasza. Z paniami z koła jeździmy na
wycieczki, koncerty, organizujemy okolicznościowe spotkania,
ale i pracujemy. Pieczemy kołocze na piknik ojców dominikanów
i na Dożynki, niestety coraz mniej jest rąk do pracy.
Dobrze się pracowało w radzie, będę miło wspominać ten czas,
ale szczególnie dwie pierwsze kadencje. Radni nie we wszystkim
się zgadzają, nawet chyba nie powinni się zgadzać, ale zawsze
trzeba być otwartym na rozmowę i argumenty. Jesteśmy wybierani z jednej dzielnicy, ale rada jest miejska, trzeba mieć na uwadze
interes swoich wyborców i wszystkich innych mieszkańców
Ustronia.
Spisała: Monika Niemiec
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DOPÓKI
WALCZYSZ
- JESTEŚ
ZWYCIĘZCĄ
(cd. ze str. 1)

W trakcie Rajdowego Ustronia dużym zainteresowaniem cieszyły się symulatory różnych
pojazdów.
Fot. A. Jarczyk

W pierwszej turze Rajdowego Kryterium Ustronia wystartowały maluszki.

Fot. A. Jarczyk

Piesek ponownie zawitał na łamach naszej gazety jako pilot rajdowy.

Fot. A. Jarczyk
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Trzeci Rajdowy Ustroń ożywił wszystkich – mieszkańców i kuracjuszy, miłośników i przeciwników tej dyscypliny sportu,
bo nie sposób było nie zauważyć tej wielkiej całodniowej imprezy zorganizowanej
przez nasz Urząd Miasta i Automobil Klub
Cieszyn, przy udziale licznych sponsorów.
Na rynku i na ulicy 3 Maja rozegrano
Rajdowe Kryterium Ustronia o Puchar
Kajetana Kajetanowicza, przejazdy pokazowe i konferencję z zaproszonymi
gośćmi. Można było podziwiać pojazdy
zabytkowe i nowoczesne super samochody
czy mistrzowskie rajdówki Kajetana. Superatrakcją był samochód ciężarowy LOTOS
Rally Team, z pełną strefą serwisową,
który bezpośrednio po imprezie wyruszył
na kolejną rundę Rajdowych Mistrzostw
Świata – Rajd Turcji. Na zainteresowanych
czekały symulatory jazdy, bezpieczeństwa,
a na najmłodszych – animacje i konkursy.
Jednym z około 60 uczestników rajdu
był ks. Robert Augustyn, jadący peugeotem 206, który bierze udział w ustrońskiej imprezie po raz drugi. Na co dzień
jest wikariuszem w parafii ewangelickiej
w Katowicach Szopienicach, a pochodzi
z Wisły. – Moja pasja jak każdego zrodziła
się w dzieciństwie na Rajdzie Wisły, który
przebiegał niedaleko mojego domu. Od
tamtej pory ta myśl stale mi towarzyszyła.
Na jakiś czas ją zostawiłem, a wróciłem do
niej już po studiach jako ksiądz. Uczestniczę w rajdach od dwóch lat. Ta ustrońska
impreza ma niesamowity klimat, porównywalny prawie do warszawskiej Barbórki.
No i rozkręciło się to na dobre. Naprawdę
można poczuć tu rajdowe emocje. Dzisiaj
moja żona Irena była pilotem, chcę ją
wprowadzić w temat, żeby mi towarzyszyła
w rajdach. W zeszłym roku byłem dziesiąty,
w tym – czternasty na sześćdziesiąt załóg.
To nie jest źle, ale można lepiej. Brałem
też udział w Rajdowym Pucharze Śląska,
to już jest taki cykl bardziej profesjonalny.
O godzinie 19.30 nastąpiło wyróżnienie
trzech najlepszych zawodników w pierwszym Kryterium Rajdowym o Puchar Kajetana Kajetanowicza, który wręczali nasz
mistrz rajdowy i przewodniczący Rady
Miasta Artur Kluz. W klasie Fiata 126 p,
wśród dwudziestu załóg, uplasowali się na
podium kolejno: Daniel Opioła z Dominiką
Grabowską, Sebastian Goryczka i Szymon
Grochowski. W kategorii „Reszta Świata”,
czyli wszystkie samochody poza maluchem, pierwsze miejsce i najlepszy łączny
czas osiągnęli Krystian Ożga z Andrzejem
Szewczykiem, a następne zajęli: Tomasz
Talar z Arkadiuszem Grudniem i Łukasz
(cd. na str. 11)
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Sternal. Trasa megakręta z odcinkami
szutrowymi: dwukrotny przejazd półtora
kilometra 3:29.22 sekundy.
Kajetan wraz ze swoim zespołem przygotował jeszcze jedną nagrodę, co skomentował następująco: – To jest puchar,
który otrzymaliśmy za pierwsze miejsce
w klasyfikacji zespołowej podczas Rajdu
Rzeszowskiego, to jest dowód na to że rajdy
są sportem zespołowym, a przeznaczamy
ją dla wyjątkowego zawodnika, któremu
nie poszło dobrze, pomylił się na zakręcie,
stracił dwie opony, ale walczył według tej
zasady, którą wyznajemy – zawsze walczymy do końca. Dopóki walczysz, jesteś
zwycięzcą. Gość, który jechał teoretycznie
na takiej bardzo straconej pozycji, na której
niektórzy już by się poddali, on ukończył
te zawody. Nazywa się Dawid Olszowy
i jechał maluchem. Jest to zuch – chłopak,
bo pokazuje tego prawdziwego ducha walki
sportowej. Nie zawsze wszystko się udaje.
Rajdy to sport techniczny, czasami popełnimy błąd i nie dotrzemy do mety, ale Dawid
walczył do końca. Gratulacje.
Całodniową imprezę zakończyła nocna
dyskoteka.
Lidia Szkaradnik

W przerwie rozgrywającego się na ulicach miasta Rajdowego Kryterium Ustronia o Puchar
Kajetana Kajetanowicza odbyła się konferencja prasowa z udziałem burmistrza Ustronia
i rodzimych rajdowców, którzy opowiadali o swoich dokonaniach, planach na najbliższą przyszłość. Nie pominięto także tematu związanego z bezpieczeństwem w trakcie prowadzenia
pojazdów. Mimo niesprzyjającej pogody na rynku zebrało się grono słuchaczy. Konferencję
prowadził Szymon Kornicki.
Fot. A. Jarczyk
35/2018/11/R

ZAJĘCIA, WARSZTATY I INNE ATRAKCJE AKADEMII ESPRIT
Akademia Esprit zaprasza na nowe zajęcia i warsztaty. Zapisy trwają!
7.09.2018 zapraszamy na Dzień Otwarty - młodsze dzieci od 16:00 do 17:00,
dzieci starsze i młodzież od 17:00 do 18:00.
Nowa oferta Akademii przedstawia się następująco:
MALUSZKI (zajęcia dla dzieci od 6. miesiąca życia do 6 lat):
N O W O Ś Ć: MOŻLIWOŚĆ PORANNYCH
I DO POŁUDNIOWYCH SPOTKAŃ!
W świecie muzyki – zajęcia oparte na muzyce, stymulujące rozwój;
W świecie tańca – balet;
W świecie języka – j. angielski - zajęcia poranne i popołudniowe;
W świecie ruchu – gimnastyka dla najmłodszych;
W świecie liter – nauka czytania - środa, czwartek, godziny – do ustalenia;
W świecie bajek – bajkoterapia;
W świecie słów – zajęcia z logopedą;
W świecie kolorów – zajęcia artystyczne;
W świecie smaków – zajęcia kulinarne;
DZIECI I MŁODZIEŻ (zajęcia i warsztaty dla dzieci w wieku szkolnym
i dla młodzieży)
N O W O Ś Ć: MOŻLIWOŚĆ ZAJĘĆ W GODZINACH RANNYCH PRZED SZKOŁĄ!
Akademia nauki – korepetycje z matematyki, fizyki, chemii, języka polskiego,
języków obcych; przygotowania do egzaminów;
Akademia umysłu – zajęcia ułatwiające naukę;
Akademia językowa – j. angielski, niemiecki, francuski, hiszpański; za-

Uniwersytet Trzeciego Wieku
serdecznie
zaprasza
słuchaczy
do udziału
w zajęciach
w nowym roku akademickim. Zapisy na zajęcia poszczególnych sekcji wraz z opłatą
składki członkowskiej za I semestr w wysokości 40 zł (10 zł/miesiąc) przyjmujemy
w sekretariacie Akademii Esprit. Szczegóły na stronie internetowej Akademii Esprit,
tablicy ogłoszeń oraz w sekretariacie
Akademii. Dyżury Rady Programowej - od
4.09.2018 w każdy wtorek w godzinach od
10:00 do 12:00.
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jęcia grupowe lub indywidualne; oferujemy też zajęcia j. angielskiego
z native-speakerem z Oxfordu!
ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO
W GODZINACH PORANNYCH
- poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki: 7:30-8:30, 8:30-9:30;
Akademia rozwoju – doradztwo zawodowe;
Akademia nowych technologii - zajęcia projektowania gier komputerowych;
Akademia ruchu – gimnastyka artystyczna, gimnastyka korekcyjna;
Akademia smaku – zajęcia kulinarne;
Akademia sztuki – warsztaty artystyczne;
Akademia tańca – jazz, clipdance, mix tańców;
Akademia śpiewu – zajęcia wokalne;
Akademia teatralna – spotkania warsztatowe;
ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH
Warsztaty dla Rodziców z p. psycholog Jolantą Dróżdż-Stoszek;
Zajęcia integrujące pokolenia – wspólne okazjonalne warsztaty dorosłych
z dziećmi; Zajęcia ruchowe – pilates, salsa; Zajęcia językowe – nauka języków
obcych: j. angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski;
Organizujemy również tematyczne przyjęcia urodzinowe, pomysłowe
Ferie i Wakacje z Akademią.
Aktualna oferta Akademii Esprit wraz z harmonogramem dostępna jest na stronie www.esprit-akademia.pl, w siedzibie placówki
(Ustroń, ul. Daszyńskiego 2, p.I, lok.1), pod numerem telefonu
606486333; kontakt mailowy: info@esprit-akademia.pl.
35/2018/9/R
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Mieszkańcy osiedla Manhatan mówili o bolączkach, z jakimi borykają się na co dzień. Nie
ominięto tematu związanego ze stadionem Kuźni, debatowano także nad wizją rozwoju
Ustronia.
Fot. A. Jarczyk

NIE MAMY SPOKOJU

Stowarzyszenie „Projekt Ustroń” zorganizowało kolejne spotkanie z cyklu Obywatelskie Dyskusje Czwartkowe. Tym razem zebranie odbyło się w rejonie osiedla
Manhatan, w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”. Mieszkańcy przedstawiali
swoje problemy, z jakimi borykają się na co dzień.

Stowarzyszenie „Projekt Ustroń”,
oprócz tego, że kontynuuje spotkania
z ustroniakami, zarejestrowało komitet
wyborczy. Przemysław Korcz, prezes
stowarzyszenia, zaznaczał jednak, że
zebranie nie jest wyborcze. Tej konwencji
starano się trzymać – mieszkańcy mówili
o problemach swojej dzielnicy. Z ramienia
„Projektu Ustroń” obecni byli jeszcze:
wiceprezes Ewa Rybicka, Adam Rybicki,
Marcin Janik, Piotr Bejnar, Dorota Walker
i Mariusz Puzoń.
Na początku prezes przedstawił założenia stowarzyszenia, po czym głos oddał
przybyłym na zebranie mieszkańcom,
którzy mówili o problemach, z jakimi się
borykają.
– Nie ma w Ustroniu żadnej bazy lekkoatletycznej. Jest z nami pan Bejnar, który
mógłby powiedzieć, jak obecnie wyglądają treningi. Dzieci muszą dojeżdżać
do Wisły – mówił Korcz. Pan Stanisław
Malina zabierając głos, stwierdził, że
w 2014 roku została przygotowana
koncepcja zaplecza lekkoatletycznego
w ramach rewitalizacji stadionu Kuźni.
– Była możliwość sięgnięcia po 2 mln
zł na zaplecze lekkoatletyczne. Tego jednak nie wykorzystano. Nowa władza w
zamian za to obiecała jednak realizację
orlika lekkoatletycznego w Lipowcu.
Miasto zrobiło projekt, kosztorys wynosił
4 mln 494 tys. zł. Później uszczuplono go
do 3 mln 900 tys. zł, niemniej nawet nie
wbito łopaty. Kiedy próbowałem ten temat
nagłośnić, zostałem sam. A wyniki lekkoatletyczne mamy! Partykularne interesy
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jednego człowieka zdecydowały o tym,
że mamy tylko boiska do piłki nożnej. Nie
powiem, boisko z naturalną nawierzchnią
jest na miarę narodowego. Ale uważam,
że ten teren został zniszczony – mówił
radny.
– Byłem w zarządzie Kuźni, mówiono o rewitalizacji stadionu. Wszystko
szło pięknie do pewnego momentu, gdy
jedna osoba urządziła prywatę. Wtedy
odszedłem. Później doszły mnie słuchy,
że ma być nowy stadion. Stwierdziłem, że
powinno tam być także boisko lekkoatletyczne. Ale tego nie zrobiono. Niektórzy
koledzy z KS Kuźni mówią, że stadion to
partactwo, pieniądze wywalone w błoto –
mówił jeden z mieszkańców.
Pan Korcz, podsumowując ten punkt
dyskusji stwierdził, że trzeba pomyśleć
o takim rozwiązaniu, które pozwoli na
rozwój lekkiej atletyki w mieście, bo
wyniki ustroniaków robią wrażenie. Nie
należy tego zaniedbywać.
– Inną kwestią, wartą przedyskutowania, jest problem obwodnicy. Chcielibyśmy usłyszeć, co państwo o tym myślicie?
– pytał prezes Projektu. Na zebraniu obecna była pani inżynier, która swego czasu
intensywnie zajmowała się tym tematem.
– Ul. Pod Skarpą miała odciążyć ruch
samochodowy z centrum. Tego zadania
jednak nie spełniła. Ruch wzmożył się
wraz z otwarciem obwodnicy, zaczęliśmy się starać o ekrany. Projekt został
zrobiony i podzielony na etapy. Niestety,
nie został zrobiony tak jak trzeba. Jest
duży hałas. Dobrze byłoby zamknąć ul.

A. Brody, ale póki co nie można tego
zrealizować. Trzeba by wpierw pociągnąć ul. Pod Skarpą do ul. Cieszyńskiej
przez ul. A. Brody. Chciałam, aby na ul.
A. Brody były fotorejestratory. Tego też
nie ma. W centrum lokalizowane są sklepy,
do których muszą dojeżdżać samochody
dostawcze. Hałas, smród i brak spokoju to
nasza codzienność.
– Wniosek o zamknięcie drogi A. Brody
był przegłosowany na niekorzyść. Powiedzmy, że zamkniemy tę drogę, wtedy
ten cały smród i hałas pójdzie do centrum.
Czy o to chodzi? Teraz ruch się rozkłada
– ripostował radny Malina. W tej kwestii
pojawiały się różne głosy i widać było, że
niektórzy zebrani mieli odmienne wizje
rozwiązania tego problemu.
Dodatkowymi postulatami mieszkańców os. Manhatan było zamontowanie większej ilości ławek, zwłaszcza
dla osób starszych. Ponadto, apelowano
o stworzenie placówki dziennego pobytu
dla osób niepełnosprawnych i starszych
z dogodnym dojazdem do przychodni
czy sanatoriów. Inną kwestią poruszaną
w trakcie zebrania było przywrócenie ruchu dwukierunkowego na ul. Pięknej oraz
zminimalizowanie hałasu i zaprzestania
niszczenia przestrzeni mieszkańców żyjących w osiedlowych blokach.
– Ludzie, którzy chcą zrobić coś dla
Ustronia, spotykają się i rozmawiają.
Oczywiście nie da się wszystkiego zrobić
w trakcie jednej kadencji. Państwa postulaty są ważne, musimy się zastanowić,
w jaki sposób poruszane problemy rozwiązać, tak aby zrealizować dalekosiężną wizję rozwoju Ustronia. Pomyślmy,
w jakim Ustroniu chcielibyśmy żyć za
lat 20, 30 czy 50 – mówił pan Rybicki.
Dyskusja podczas zebrania była ożywiona,
mieszkańcy dzielili się swoimi spostrzeżeniami, a członkowie stowarzyszenia
obiecali przyjrzeć się poruszanym kwestiom. Na koniec pan Korcz zapowiedział
spacery w każdej dzielnicy, które miałyby
pomóc w przyjrzeniu się i rozwiązaniu
aktualnych problemów ustroniaków.
Agnieszka Jarczyk
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WALCZYLI
DO KOŃCA
1 września to dzień, w którym sprzed 79
laty rozpoczęła się II wojna światowa.
Wielu bohaterów przelało swą krew za
ojczyznę. Pamięć o nich i ich czynach
nie zginęła. W ostatnią sobotę przy
Pomniku Pamięci Narodowej odbyła się
uroczystość, upamiętniająca tych, dzięki którym możemy żyć w wolnej Polsce.

Punktualnie o godz. 12 wybrzmiał nasz
narodowy hymn. Następnie uczniowie
z Gimnazjum nr 2 poprowadzili uroczystość słowno-muzyczną, przypominającą
dramat wojenny, ale też niezwykły heroizm
polskich patriotów.
– II wojna światowa przeszła do historii
jako największy i najkrwawszy konflikt
zbrojny w dziejach ludzkości. Wojnę tę
wywołały zbrodnicze siły faszyzmu i militaryzmu, które znalazły podatny grunt
dla swojego rozwoju w Niemczech, Włoszech i Japonii. 1 września, wcześnie rano,
o godzinie 4:45 siły zbrojne III Rzeszy
zaatakowały Polskę. Pierwsze pociski
skierowane zostały na Westerplatte. Jednocześnie niemieckie jednostki zaatakowały
Polskę od północy, zachodu i południa.
Zaczęła się, trwająca 36 dni, wojna obronna
Polski. Były to dni odwagi i poświęcenia,
ale też strachu, bólu i łez – przypominali
gimnazjaliści. Wskazywali, że wrzesień
1939 roku był miesiącem walki Polaków
z niemieckim najeźdźcą. 17 września Polska została zaatakowana przez kolejnego
wroga, Armię Czerwoną.
– Nadzieja na zwycięstwo była coraz
słabsza. Do 5 października trwała wojna
obronna Polski. Mimo klęski wrześniowej,
Polacy nie zaniechali walki. Zorganizowali
Polskie Państwo Podziemne, przygotowali
akcje zbrojne, z których największą było
Powstanie Warszawskie. Polscy żołnierze
walczyli też u boku sojuszników. W ciągu
wojny zaznaczyli swoją obecność na wielu
frontach, z dala od ojczyzny, walcząc o jej
wolność – mówili młodzi ustroniacy. – Dramat tej wojny jest przestrogą dla przyszłych
pokoleń. My, Polacy, ponieśliśmy wielkie
ofiary, będziemy o nich pamiętać, ponieważ rozumiemy, że naród, który zapomni
o swej przeszłości, skazany jest na bolesne
doznania.
W trakcie uroczystości przybliżono wiersze: Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
„Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”, Władysława Broniewskiego „Nic więcej”, Jana
Lechonia „Przypowieść” i Adama Asnyka
„Do młodych”.
Na koniec odbyło się złożenie kwiatów
pod pomnikiem, którego dokonały delegacje: władz samorządowych Ustronia,
organizacji kombatanckich, Domu Spokojnej Starości, SP-1, SP-2, SP-3, SP-5, SP-6,
G-1 i G-2, a także Związku Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszenia „Projekt
Ustroń” i Ustrońskiego Stowarzyszenia
Ekumenicznego.
Tekst i zdjęcia: Agnieszka Jarczyk
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WITAJ SZKOŁO

(dok. ze str. 1)
151 uczniów chodzi do Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami
Przedszkolnymi, która zlokalizowana jest przy ul. Polańskiej.
Spośród tych uczniów 50 uczęszcza do oddziału przedszkolnego.
W placówce jest 10 oddziałów, z czego 1 to klasa pierwsza, w
której uczy się 10 dzieci. Zatrudnionych jest 32 nauczycieli: 15
na pełnym etacie, 17 niepełnozatrudnionych.
Do Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Szkolnej uczęszcza 123
uczniów. W placówce funkcjonuje 9 oddziałów, w tym 1 to klasa
pierwsza, do której chodzi 10 dzieci. W szkole naucza 27 nauczycieli: 15 pełnozatrudnionych i 12 niepełnozatrudnionych. Od roku
szkolnego 2018/2019 w SP-5 funkcjonuje Oddział Przedszkolny,
który skupia 12 dzieci w wieku 3-4 lata.
Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Kreta skupia w tym roku szkolnym 266 dzieci w 13 oddziałach, z czego 2 to klasy pierwsze, do
których chodzi 36 uczniów. W placówce naucza 40 nauczycieli: 33
pełnozatrudnionych i 7 niepełnozatrudnionych. W szkole istnieją
3 oddziały integracyjne – w klasie I, II i VII.
We wszystkich szkołach podstawowych zapewniona jest
opieka psychologa, pedagoga i logopedy. Funkcjonuje świetlica
i biblioteka szkolna. Dzieciom organizowane są dodatkowe zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, m.in. z języka polskiego, matematyki, edukacji
wczesnoszkolnej.
We wszystkich szkołach w klasach II i III realizowane są zajęcia
„Edukacja przez Szachy”.

GIMNAZJA

W Gimnazjum nr 1 przy ul. Partyzantów uczy się 70 uczniów
w trzech klasach trzecich. W placówce pracuje 17 nauczycieli:
6 pełnozatrudnionych z uzupełnieniem etatu w innej szkole, 11
niepełnozatrudnionych.
Do Gimnazjum nr 2 przy ul. Daszyńskiego uczy się 65 dzieci
w trzech klasach trzecich. Zatrudnionych jest 24 nauczycieli: 9
pełnozatrudnionych z uzupełnieniem etatu w innej szkole, 15
niepełnozatrudnionych.
W gimnazjach opiekę nad uczniami sprawuje pedagog szkolny.
Pomimo zmian w systemie szkolnictwa, a co za tym idzie ostatniego roku istnienia gimnazjów, dołożono wszelkich starań, aby
uczniowie i nauczyciele mieli dobre warunki nauki i pracy.
W oparciu o zalecenia wynikające z opinii i orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, uczniom
organizowane są dodatkowe zajęcia wyrównawcze.
(aj)
35/2018/4/R

SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23
tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY

OFERTA PRACY
największy operator światłowodowy
w regionie
Poszukujemy osób do pracy
na stanowisko MONTER-INSTALATOR.
- wynagrodzenie podstawowe
od 2000 zł do 2500 zł na rękę
(w zależności od umiejętności)
- umowa o pracę
- możliwość wyrabiania nadgodzin
- coroczne podwyżki 10%
- premie za wykonaną pracę
(5% - 40% miesięcznego wynagrodzenia)
- prywatna opieka medyczna
- dodatkowe szkolenia
- codzienny posiłek regeneracyjny
Praca polega na instalacji okablowania
na terenie Ustronia i Wisły.
* Wymagane: zdolności techniczne, sprawność
manualna, brak nałogów, podstawowa znajomość
obsługi komputera, prawo jazdy kat. B.
* Mile widziane: doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, uprawnienia SEP.

Zapraszamy do kontaktu!
praca@interbeskidy.net

HISTORIA ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO
W związku ze Stuleciem Niepodległości, Muzeum Marii
Skalickiej organizuje we wrześniu br. dwa wykłady historyk
Władysławy Magiery: 8 września, sobota, godz. 16.00 – Historia niepodległości Śląska Cieszyńskiego, 29 września, sobota,
godz. 16.00 – Udział kobiet w działaniach niepodległościowych
na Śląsku Cieszyńskim.Uzupełnieniem wykładów będzie stała
ekspozycja opisująca zasługi wojenne Jana Cholewy.

BIBLIOTEKA
Andrzej Franaszek – „Herbert. Biografia”
Monumentalna biografia Zbigniewa Herberta – jednego
z najlepszych polskich poetów,
ale też porywającego eseisty
i niestrudzonego podróżnika. Autor
z pieczołowitością portretuje genialnego twórcę, nie pomijając
tematów trudnych czy kontrowersyjnych. Pogmatwane losy
Herberta wpisuje w historyczną
panoramę, co sprawia, że z kart
książki wyłania się opowieść nie
tylko o nietuzinkowym artyście
słowa, ale i o epoce, która go
kształtowała.
Sejm RP ogłosił rok 2018 Rokiem
Zbigniewa Herberta.
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POLECA:

Wendy Lower – „Furie Hitlera. Niemki na froncie
wschodnim”
Historia kobiet, które w młodości dały się
porwać nacjonalistycznym ideom ruchu narodowosocjalistycznego, niosącym Niemcom
polityczne przebudzenie, które popchnęło
ich na wschód w poszukiwaniu nowego
Lebensraum. Efektem badań oraz dziesiątek
rozmów przeprowadzonych przez autorkę są
niepodważalne dowody na to, że kobiety te
nie były tylko „morderczyniami zza biurka”,
ani wsparciem dla mężczyzn na froncie.
Badaczka konfrontuje czytelnika z okrutną
wizją „furii Hitlera”, które z zaangażowaniem
uczestniczyły w grabieżach, znęcały się nad
Żydami w gettach w Polsce, na Ukrainie
i Białorusi oraz brały udział w masowych
egzekucjach.
6 września 2018 r.

Przy ustrońskim stole
Szanowne czytelniczki, zapobiegliwe gospodynie domowe, czy w tym roku wyjątkowego urodzaju wszelkich owoców macie już dosyć zagotowanych kompotów, dżemów,
powideł? Z pewnością tak, bo pytając o słoje w sklepach,
które zwyczajowo je prowadzą, okazało się, że zamówienia były imponujące, a i tak stale są
braki. Chyba producenci nie nadążają
za potrzebami wielbicielek własnych
przetworów, nie tylko owocowych.
A zatem jeśli piwnice, spiżarnie
i wszystkie schowki są założone
pełnymi słojami do ostatniego
możliwego miejsca, to może
zacznijmy przygotowywać nalewki? To świetny i sprawdzony
pomysł na zatrzymanie smaku
lata na dłużej, a w mroźne zimowe wieczory będą nas one leczyć,
rozgrzewać i poprawiać humor.
Nie są one typowym napojem alkoholowym – spożywa się je głównie ze
względów zdrowotnych.
Nalewka to alkoholowy wyciąg z owoców czy ziół.
Alkohol prawie w całości wydobywa aktywne substancje
zawarte w owocach, a także znakomicie je konserwuje.
Na nalewkę wytrawną spirytus nie powinien mieć więcej
niż 60%. Dla ułatwienia sobie pracy można kupić gotowy
spirytus nalewkowy i zalewać nim świeże owoce, bez konieczności rozcieńczania go wodą. Spirytus o mocy 70%
wyciągnie z nich więcej smaku i aromatu. Gotowe nalewki

mają zazwyczaj 40-45% alkoholu. Przyrządzanie nalewki
nie jest trudne. Wystarczy wziąć garść owoców, zalać je
spirytusem i zostawić na jakiś czas. Warto jednak przestrzegać kilku zasad:
1. Należy używać owoców świeżych, dobrej jakości,
umytych i osuszonych.
2. Owoce cierpkie jak jarzębina czy róża należy wcześniej
na kilka godzin włożyć do zamrażalki, co poprawi smak
trunku.
3. Trzeba uzbroić się w cierpliwość, gdyż alkohol wydobywa z owocu powoli cenne związki, a proces trwa nawet kilka tygodni. Później po
przefiltrowaniu i przelaniu do butelek
lepiej je przechowywać w chłodnym
i ciemnym miejscu.
Sezon owocowy trwa, a zatem
można przygotować nalewki
z wielu owoców, również z dodatkiem ziół. Wystarczy dowolnie eksperymentować. Dla
przykładu podajemy przepis na
jeżynówkę, znakomity naturalny lek na choroby układu krążenia i wzmocnienie odporności.
Składniki: 1 kg jeżyn, 0,5 kg cukru,
0,5 szklanki miodu gryczanego, 0,3 l
wódki, 0,5 l spirytusu. Po umyciu owoce
układa się w słoju warstwami, na przemian
z cukrem. Całość zalewa miodem, a następnie
wlewa się alkohol. Wszystko należy dokładnie wymieszać,
zamknięty słój odstawia się w zacienione miejsce na około
6 tygodni (należy czasami potrząsać słoikiem).
Sekretem wspaniałego smaku nalewki jest jej długi czas
leżakowania - minimum 3 miesiące, a najlepiej kilka lat.
Są one jak wino - im starsze, tym lepsze.
Lidia Szkaradnik

W dawnym USTRONIU

6 września 2018 r.

		

Dziś prezentuję jedno z rewelacyjnej serii zdjęć udostępnionych
przez panią Wandę Błażejczyk
z domu Demel. Nawiązuje ono do
lipcowego apelu w Gazecie Ustrońskiej, w którym prosiłam o informacje na temat zakładu fryzjerskiego
Fryderyka Demla. Wszelką wiedzę zdobyłam dzięki pani Wandzie,
a szerszy materiał ukaże się w Pamiętniku Ustrońskim. Na zdjęciu
widzimy budynek nabyty w 1930
r. przez Annę i Józefa Pustelników,
którzy prowadzili w nim doskonale prosperującą piekarnię parową
oraz restaurację. Jedno z tamtejszych pomieszczeń wynajmował od
1936 r. Fryderyk Demel, otwierając
w nim salon fryzjerstwa damskiego
i męskiego. Z prawej strony stoi Fryderyk Demel, dalej widoczny jest
klient, a za nim czeladnik Demla.
Postawni mężczyźni w kraciastych
garniturach to bracia Pustelnikowie,
a wyższym z nich jest Józef, właściciel piekarni. Ten XIX-wieczny
budynek, będący pierwotnie restauracją Leopolda Fischera, istnieje do
dziś i zwany jest potocznie „sklepem
przy torach”. W tle po lewej wyłania
się dostojna kamienica dla hutmistrzów, wzniesiona w 1854 r.
Alicja Michałek
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Zawodniczki MKSu Ustroń z trenerką Magdaleną Kubalą.

WYSKAKANE MARZENIA
W ostatnim numerze „Gazety Ustrońskiej” pisaliśmy o Kindze
Górny, która podczas rozgrywanych pod koniec lipca Mistrzostwach Polski zdobyła srebrny medal. Tym razem nasza ustrońska
wicemistrzyni Polski, która na co dzień trenuje w MKSie Ustroń
sama zabrała głos i troszkę opowiedziała o swojej przygodzie
z lekkoatletyką.
Pod koniec lipca zostałaś srebrną medalistką Mistrzostw
Polski Juniorek Młodszych. Jakie to jest uczucie być wicemistrzynią Polski?
To jest uczucie na które bardzo długo czekałam .Przygotowywałam się praktycznie cały sezon do tej imprezy i bardzo się cieszę,
że udało mi się wywalczyć ten srebrny medal. Jest to uwieńczenie
mojej pracy z całego sezonu.
Jak długo pracowałaś na taki sukces?

Ciężko powiedzieć. Trenuję na poważnie już od około czterech
lat, więc na pewno nie tylko ten aktualny sezon miał znaczenie.
W jaki sposób zaczęła się Twoja przygoda z tyczką?
Trenerka uczyła mnie wf od pierwszej klasy szkoły podstawowej, więc gdzieś tam miałam cały czas z tym styczność. Chyba
w czwartej klasie podstawówki trenerka zachęciła mnie do
spróbowania, a ja się zgodziłam .Na początku się tym bawiłam.
Teraz treningi są dużo bardziej rozwinięte .
Ile masz tygodniowo treningów, oraz jak często wyjeżdżasz
na różnego rodzaju obozy?
W okresie zimowym mam jeden obóz. Przez wakacje jest ich
trochę więcej, bo około trzy. W ciągu roku trenuję cztery razy
w tygodniu, a czasem nawet pięć.
Ciężko jest pogodzić treningi ze szkołą i obowiązkami domowymi?
Myślę, że do tego trzeba się przyzwyczaić. W moim przypadku
nie jest to jakieś bardzo trudne. Nie narzekam, ale czasem jest to
męczące, żeby zaraz po szkole iść na trening i potem jeszcze nie
zaniedbywać nauki. Mi się to udaje i myślę, że bez problemów
można wszystko pogodzić.
Chciałabyś swoją przyszłość związać ze sportem i tyczką,
czy też masz zamierzasz w przyszłości zajmować się czymś
innym?
Na dzień dzisiejszy jest mi ciężko odpowiedzieć na to pytanie .
Jakby się udało to byłoby to poniekąd spełnienie moich marzeń,
aczkolwiek na dzień dzisiejszy planuję moją przyszłość także
poza tyczką.
Masz jeszcze czas na inne pasje?
Nie za bardzo. Bardzo dużo czasu spędzam na treningach, więc
mogę powiedzieć, że to jest moja główna pasja.
Kinga jak nikt inny zasłużyła na odpoczynek i wakacje, natomiast jej młodsze koleżanki z klubu ciężko pracują. Młodziczki
MKSu Ustroń przebywają teraz na obozie w Spale, gdzie trenują
przed Mistrzostwami Polski, które odbędą się w Bełchatowie
pod koniec września. Wśród tyczkarek biorących udział w tych
zawodach będzie Maja Chamot. Ustrońska zawodniczka może
się aktualnie pochwalić najlepszym wynikiem w swojej kategorii
wiekowej w Polsce.
Arkadiusz Czapek
kontuzjowanych Tomka i Kuby i dla całej
drużyny zostanie zrealizowany.
Już w 7. minucie Maksymilian Wojtasik
strzela po indywidualnej akcji na 1:0. Po
tej bramce obie drużyny grały bardzo
spokojnie i takim wynikiem zakończyła
się pierwsza połowa. Druga połowa to
pełna dominacja naszej drużyny. W 50.
minucie sędzia dyktuje rzut wolny dla
ustrońskiej drużyny. Do piłki podszedł
podchodzi Arkadiusz Jaworski, ale strzela
w mur, do piłki dopada jednak Bartosz
Iskrzycki, strzela w długi róg i podwyższa
wynik na 2:0. Od tego momentu mecz jest
pod kontrolą Kuźników, czego naturalną
konsekwencją w 75. minucie jest druga
bramka strzelona przez Wojtasika.
(na podstawie materiałów KS Kuźnia)

Fot. J. Pustelnik

MECZ DEDYKOWANY
KS Kuźnia Ustroń - LKS Wilki Wilcza - 3:0 (1:0)
Miłym akcentem rozpoczął się sobotni mecz Kuźni. Przed pierwszym gwizdkiem
na murawę wszedł prezes klubu Marek Matuszek i złożył życzenia i gratulacje
Damianowi Madzi, wchodzącemu na murawę w barwach ustrońskiej drużyny już
po raz 400.

Jak podczas każdego meczu trybuny
wypełnione były kibicami, a wśród nich
zasiedli kontuzjowani zawodnicy: Tomasz
Czyż oraz Jakub Kalfas. Piłkarze i sztab
szkoleniowy ubrani byli w koszulki z
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napisem: „Wracajcie do zdrowia Toma
i Kalfi”.
Reprezentanci Kuźni szybko pokazali,
że tego święta nikt im nie zepsuje, a plan
zakładający zwycięstwo dla Damiana, dla

1 LKS Czaniec
2 LKS Bełk
3 KS Kuźnia Ustroń
4 Tyski Sport II S.A.
5 LKS Drzewiarz Jasienica
6 MKS Czechowice-Dziedzie
7 KS Unia Racibórz
8 TS Podbeskidzie II BB
9 GKS Dąb Gaszowice
10 KS Polonia Łaziska Górne
11 LKS Wilki Wilcza
12 LKS Goczałkowice
13 MKP Odra Centrum Wodzisław
14 GKS Radziechowy-Wieprz
15 KS Spójnia Landek
16 KS Płomień Połomia
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5
5
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12
12
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10
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9
9
8
7
5
4
3
2
2
2
1

11:4
11:8
9:4
11:6
8:3
11:5
5:2
10:9
4:5
2:3
7:9
4:6
4:7
3:7
2:9
2:17
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Pierwszy wywiad telewizyjny Sary, w którym powiedziała, że trzeba grać do końca.

SREBRNY SUKCES SARY
Nazwa Letnie Ogólnopolskie Mistrzostwa Krasnali i Krasnalek brzmi trochę żartobliwie,
jest to jednak poważne wydarzenie sportowe. Rywalizują w nim najlepsi w Polsce
tenisiści do lat 10., dla których nie jest jeszcze prowadzona oficjalna klasyfikacja.
Są to zatem najprawdziwsze mistrzostwa kraju, które odbyły się już po raz 15., i
właśnie w tych mistrzostwach ustronianka Sara Husar z Uczniowskiego Klubu Sportowego "Beskidy" zdobyła srebrny medal.

Te prestiżowe mistrzostwa dla najmłodszych odbywają się zawsze w Piotrkowie
Trybunalskim, a swego czasu grały w nim
Agnieszka Radwańska, Ula Radwańska,
Jerzy Janowicz, Iga Świątek. W tym roku
na kortach spotkało się ponad 60 dziewczynek i ponad 50 chłopców.
- Sara to zdolna zawodniczka i po cichu
liczyliśmy na medal - mówi prezes UKS-u
i trener Sary Aleksander Panfil. - Awans do
półfinału był dużym sukcesem, a Sara nie
spoczęła na laurach i po bardzo ciężkim
meczu, który wygrała w trzecim secie
11:9, weszła do finału. Wtedy dało znać
o sobie zmęczenie i psychiczne, i fizyczne,
bo miała już za sobą 6 meczów. Przegrała

woręczna! - mówi A. Panfil, gdy pytam,
czemu dziewczynka zawdzięcza tak dobre
wyniki. - Ma wprawdzie dopiero 10 lat,
ale już startuje w zawodach do lat 12,
choć nie jest to łatwe przejście. Starsze
zawodniczki górują nad nią fizycznie,
a i gra odbywa się szybszą piłką. Sara jest
dość wysoka, ostatnio jeszcze podrosła, ale
niekoniecznie jej to teraz pomaga, bo musi
dodatkowo pracować nad kooordynacją.
Jednak robi to chętnie, nigdy nie mówi, że
jej się nie chce, sama się dopytuje o treningi. Bardzo dobrze układa się współpraca
z rodzicami Sary, którzy wspierają córkę
i mają zaufanie do trenerów.
W mistrzostwach, które odbyły się
w dniach 25-29 sierpnia, wystartował też
inny zawodnik UKS - Aleksander Deda.
Gładko pokonał zawodników w pierwszej i
drugiej rundzie, ale w trzeciej trafił na późniejszego zwycięzcę i musiał uznać jego
wyższość. Zajął miejsce 9-16, a w grze
podwójnej doszedł do ćwierćfinału. (mn)
35/2018/6/R

z Mają Wróbel (Fundacja Tennis Pro Józefosław) - 1:4, 1:4.
O klasie naszej zawodniczki niech świadczy fakt, że pierwsze trzy mecze wygrała
w dwóch setach 4:0, 4:0, nie oddając przeciwniczkom nawet jednego gema. Jednak
o zwycięstwo w ćwierćfinale i półfinale
musiała powalczyć, obydwa spotkania
wygrywając w trzecim secie 11:9. W klasyfikacji U-10 sety liczone są do 4 gemów,
przy stanie po 3 rozgrywany jest tie-break,
a w trzecim secie gra się do 10. Na tym samym turnieju Sara grała też w deblu i w tej
kategorii uplasowała się na miejscach 9-16.
- Sara jest pracowita, systematyczna,
ma bardzo dobre wyczucie piłki i jest le-

II SPARTAKIADA
DZIELNIC
SZTAFETA
NA BULWARACH

8 września rozegrana zostanie kolejna,
przedostatnia konkurencja II Spartakiady
Dzielnic, organizowanej przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Ustronia”. Tym
razem zawodnicy będą biegać trasą nad
Wisłą przez most na Brzegach. Start zaplanowano na godz. 9 rano przy Karczmie
Góralskiej, tam też wyznaczono metę.
W każdej drużynie wystartuje 6 zawodników w różnym wieku, w tym co najmniej
dwie kobiety, jeden biegacz będzie miał
do pokonania nieco ponad 500 metrów.
Ostatnią odsłonę dzielnicowych zmagań
zaplanowano na 29 września, kiedy to
rozegrany zostanie turniej szachowy, odbędzie się piknik i poznamy zwycięzców
klasyfikacji generalnej.
6 września 2018 r.

x

Nordic walking to coraz popularniejsza forma spędzania czasu na wolnym powietrzu, a jedną
z propozycji w tej dziedzinie są bezpłatne zajęcia prowadzone w całej Polsce w ponad stu
miastach od 8 maja w każdy wtorek o godzinie 17.00, które organizuje Polska Federacja
Nordic Walking. Ambasadorami akcji są Justyna Kowalczyk, czterokrotna zdobywczyni Kryształowej Kuli i pięciokrotna medalistka olimpijska w biegach narciarskich, a także aktorzy
Tamara Arciuch i Bartłomiej Kasprzykowski. W Ustroniu start rozpoczyna się pod budynkiem
Informacji Turystycznej na rynku, a grupę co wtorek prowadzi instruktor Iwona Boś. Półtoragodzinne spacery z kijami będą się odbywać do 27 listopada. W Krakowie, Warszawie
spotyka się około stu osób, a w Ustroniu dotychczas zaledwie kilka. Organizatorzy zapraszają
wszystkich chętnych.
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

Jedyna taka szansa.

Fot. A. Jarczyk

OGŁOSZENIA DROBNE

Malowanie dachów. 505 168 217.

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

AMBACAR-BIS Skoczów, używane części do samochodów osobowych. 733-913-181. 505-634-557.

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

Brykiet bukowy, buk suchy workowany, drewno podpałkowe – kartony, węgiel groszek workowany.
(33)854-47-10.
M O U N TA I N - M E D - p r o f e sjonalny masaż medyczny, taping, fizykoterapia, stacjonarnie
i u pacjenta. Ustroń, ul. Turystyczna 6. 535-387-898.
Sprzedam maszyny rolnicze. 721116-105.
Pawilon handlowo-usługowy 60 m2
parter, witryna w centrum Ustronia
do wynajęcia. 793-852-378.

Szachy rozwiązanie z GU nr 34: 1. G:d7+ W:d7 2. H:d7x

DYŻURY APTEK
6-7.09
Lawenda
ul. Skoczowska 137
8-9.09
Centrum
ul. Daszyńskiego 8
10-11.09 Pod Najadą
ul. 3 Maja 13
12-13.09 Centrum
ul. Daszyńskiego 8
14-15.09 Na Szlaku
ul. 3 Maja 46
16-17.09 Rumiankowa ul. Skoczowska 76
Dyżur w godzinach 8.00-23.00.

tel. 855-10-14
tel. 854-57-76
tel. 854-24-59
tel. 854-57-76
tel. 854-14-73
tel. 300-30-40

17.00

7.09

17.00

8.09
8.09
9.09

11:00

9.09

15.00

13.09
15.09

17.00
16.00

16.09

10.00

Charytatywna Gala Disco Polo, amﬁteatr (cena
biletu: 19 zł)
Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana
Żeromskiego, czytelnia MBP
Downhill City Tour, Ustroń Zawodzie
Pchli Targ, plac targowy
KS Nierodzim - LKS Spójnia Górki Wielkie, stadion
w Nierodzimiu
Koncert finałowy XIV Festiwalu Ekumenicznego
pt. „Miłość w Panu” w wykonaniu EL „Czantoria”,
kościół pw. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Zebranie mieszkańców Poniwca, Park Poniwiec
Mecz piłki nożnej KS Kuźnia Ustroń - LKS Czaniec,
stadion Kuźni
25. Marszobieg na Czantorię Wielką, rynek/KL
„Czantoria”

10 lat temu - 28.08.2008 r.
WIENIEC DLA GAZDÓW
Każdego roku w sierpniu nadchodzi dla rolników najważniejszy
w całym cyklu pracy okres, czas zbiorów. Kiedy plony zostaną zwiezione z pól i złożone w spichlerzach, przychodzi moment, w którym
trzeba za nie starodawnym zwyczajem podziękować. Każdego roku
pod koniec sierpnia w Ustroniu są organizowane Dożynki – z wielkim
rozmachem, uroczystą oprawą i jako najważniejsze miejskie święto.
Poprzedzają je Dni Ustronia, podczas których odbywają się różne
imprezy sportowe i kulturalne; na placu targowym urządzany jest
Ustróński Torg, na rynku Jarmark Ustroński, występują zespoły
z zaprzyjaźnionych miejscowości. Mnóstwo gości przyjeżdża wtedy
do naszego miasta, aby wziąć udział w zabawie – tak było również
w tym roku. Szczególnie na Dożynki zjechały się prawdziwe tłumy.
(…) Niektórzy uczestniczyli w ustrońskich dożynkach po raz pierwszy, inni zaś nie przypomnieliby sobie takiego roku, w którym nie
brali udziału w święcie. Wszyscy jednak z pewnością będą wracać
pamięcią do tego dnia, a o korowodzie, zabawie i tańcach wspominać – aż do kolejnego ustrońskiego, dożynkowego wieńca.

* * *

MOŻLIWOŚCI
Wszyscy mamy pewne talenty i zainteresowania, ale bardzo często
możliwości ich rozwijania wydają się nam zbyt uzależnione od różnych, niezależnych czynników: narzekamy na brak czasu, pieniędzy,
środków niewystarczających, aby pielęgnować swoje pasje. Widzimy
przeszkody, nie widzimy tego, jak wiele możemy tak naprawdę zrobić.
Większość z nas jest zdrowa, sprawna i ma szanse na skorzystanie
z tego, co oferuje współczesny świat. Zwykle zapominamy, że jego
częścią są również ludzie, którzy nie mogą w pełni, samodzielnie
korzystać z tych ofert. Osoby niepełnosprawne są najczęściej zamknięte we własnych, prywatnych światach. Istniejące fundacje
pomagają im w zakupie wózka, rehabilitacji, znalezieniu pracy,
walczą z dyskryminacją i nietolerancją, dbają o to, aby poruszanie
się poza własnym domem było dla osoby niepełnosprawnej łatwiejsze i przyjemniejsze. To wszystko są ważne i potrzebne działania,
jednak mało fundacji interesuje się tym, co ci ludzie robią na co
dzień. Czy mają jakieś zainteresowania, które chcieliby rozwijać,
talenty, marzenia? Drogie akcje i działania sprawiają, że te potrzeby
wydają się zbyt małe, żeby się nimi zajmować. Jednak jeśli ktoś ma
swój talent i pasję, której mógłby się poświęcić, to właśnie jest dla
niego największą i najważniejszą rzeczą.

* * *
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SKUP ZŁOMU
Ustroń Hermanice, ul. Skoczowska 23
tel. 514-314-400, ZAPRASZAMY
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GROMIĄ RYWALI
Nie wiadomo co powiedział swoim piłkarzom trener Rafał Dudela,
ale Nierodzim gromi rywali w „A-klasie”. Po remisie w pierwszym
spotkaniu trzy kolejne wygrywa. W ostatnią niedzielę podejmował na
swym boisku drużynę Tempa Puńców, zawsze zaliczaną do czołówki.
Przed rozgrywkami niektórzy kibice skazywali Nierodzim na ostatnie
miejsce w tabeli, tymczasem nasza drużyna zajmuje drugie miejsce
w tabeli z takim samym dorobkiem punktowym co lider. Wybrała:(ls)
6 września 2018 r.
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KONSULTACJE I PRZETARGI

Nie taki dawny Ustroń, 2001 r.

Fot. W. Suchta

30.08.2018 r. zostały opublikowane następujące konkursy ofert:
1) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Andrzeja Brody w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja
sieci kanalizacji sanitarnej w mieście” – termin składania ofert
– do dnia 7.09.2018 do godziny 10:00.
2) Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej rozbudowy ulicy Lipowskiej w Ustroniu w zakresie poszerzenia
jezdni i budowy chodnika w ramach zadania inwestycyjnego
„Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej od ul. Szkolnej do ul.
Leśnej – projekt” – termin składania ofert – do dnia 7.09.2018
do godziny 10:00.
3) Modernizacja budynku OSP Ustroń Centrum – termin składania
ofert – do dnia 7.09.2018 do godziny 10:00.
Więcej na stronie internetowej: www.ustron.bip.info.pl

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

POZIOMO: 1) smaczny grzyb jadalny, 8) imię męskie,
9) dźwigana przez atletę, 10) region z Kruszwicą, 12) monety władców Polski, 14) Cezary dla bliskich, 15) sztuczne jezioro w Bieszczadach, 16) podrzędne lub złożone,
19) pustoszy lasy świerkowe, 22) budynki przemysłowe,
23) imię męskie, 24) główna część rośliny (wspak).
PIONOWO: 2) nietrwały pierwiastek chemiczny, 3) cukierki do „cyckania”, 4) legendarny założyciel Krakowa,
5) z fagotem w rodzinie, 6) cieszą oczy pradziadka,
7) paliwo do pieca, 11) pracują w ratuszu, 13) nauka społeczna, 17) leży nad Notecią, 18) król z tragedii Sofoklesa,
20) ocena, 21) otula drzewo.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 14 września.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 33

BIEGALI ROMANTYCZNIE

Nagrodę w wysokości 50 zł, voucher dla 2 osób na
ustrońską ciuchcię oraz książkę pt, „Ziarna na wietrze”
otrzymuje:* Piotr Kamiński z Ustronia, ul. Reja. Zapraszamy do redakcji.
Książka „Ziarna na wietrze” jest fascynującą powieścią biograficzną kanadyjskiego artysty Rick’a Wienecke. Zobaczymy w niej początkowo bardzo zagubionego w życiu młodego mężczyznę (alkohol, narkotyki, imprezy) i jego zaskakującą przemianę. Rick stworzył potężną ekspozycję „Fontanę Łez” m.in. w Oświęcimiu. Ekspozycja ta zachęca do dialogu ze Stwórcą nt. cierpienia w różnych wymiarach życia, także Holokaustu.
* 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.
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LEGENDA

Z UŚMIECHEM
Damian „Medżis” Madzia – wychowanek, zawodnik, trener, żywa legenda
Klubu Sportowego Kuźnia Ustroń – rozgrywał w minioną sobotę swój mecz nr
400 w drużynie seniorów, była to dla
klubu okazja do świętowania i wręczenia
okolicznościowych podarunków.
Damian swą przygodę z Kuźnią rozpoczął w wieku 10 lat. Nigdy nie zmienił
klubowych barw, chociaż okazje ku temu
i propozycje były. Obecnie gra z numerem 10 na pozycji obrońcy, spodenki
tył na przód to jego znak szczególny.
Nie sposób nie wspomnieć o szerokim
i szczerym uśmiechu oraz wysokiej kulturze osobistej.
Tak mówi o nim trener Mateusz Żebrowski: – Myślę, że zdecydowanie można go ustawić obok takich sław piłki
nożnej jak: Steven Gerrard, Francesco

Totti czy Javier Zanetti. Z Kuźnią i tylko
z Kuźnią związany jest na zawsze na dobre i na złe, a ostatnie sezony w klubie są
nagrodą, wisienką na torcie, jego kariery
sportowej. W światowym futbolu jest to
coraz rzadziej spotykana sytuacja, a tym
bardziej w amatorskim sporcie. Tyle lat
gry dla jednego klubu, kolegów i kibiców!
Wielki szacunek!
Tak mówi o Damianie Madzi jeden
z kolegów z boiska: – Pamiętam, jak
6 lat temu przychodziłem do Kuźni, to
pierwszą osobą, z którą miałem kontakt,
to właśnie był Medżis, pomagał młodym
zawodnikom i służył zawsze pomocą.
Wieloletni kapitan drużyny, z dyszką na
plecach. Na treningach zawsze ubrany
w swoje oldschool’owe dresy, z których
nie raz sobie żartujemy. Zdecydowanym
numerem jeden żółto niebieski dres,
mocno rzucający się w oczy, pamiętający
jeszcze lata pięćdziesiąte. Co tu dużo mówić najlepszym prezentem dla Damiana
będzie z pewnością zwycięstwo w jego
czterechsetnym meczu. (na podstawie
materiałów KS Kuźnia)

WYGRANA NA WYJEŹDZIE
LKS Błyskawica II Kończyce Wlk - KS Nierodzim - 1:2 (1:0)
Klub Sportowy Nierodzim rywalizuje w
B klasie podokręgu Skoczów, a w ostatnią
niedzielę drużyna rozegrała drugi w rundzie jesiennej mecz sezonu 2018/2019.
2 września mecz wyjazdowy w Kończycach Wielkich zakończył się zwycięstwem
ustroniaków 2:1, a strzelcem obu bramek
był Daniel Mężydło. Pierwszy gol padł
jeszcze przed przerwą, w 35. min. Rywalom udało się zremisować w 54. min.,
ale Daniel Mężydło potrzebował na odpowiedź nieco ponad 10 minut, kiedy to
strzelił zwycięskiego gola.
Zdobywca bramek i jego kolega Szymon Górniok otrzymali od sędziego żółte
kartki. Oprócz nich w meczu zagrali:
Szarek Grzegorz, Polok Sebastian, Daniel
Ciemała, Łukasz Cekiera, Kacper Stań-

czak, Krzysztof Słowiński, Marcin Czyż,
Szymon Waraczewski, Mateusz Cieślar,
Karol Kłósko, Mariusz Przybyła. Trenerem
drużyny jest Rafał Dudela.
(mn)
1 LKS Błękitni Pierściec

2

6

7:0

2 LKS Ochaby 96

2

4

3:2

3 LKS Błyskawica II Kończyce W 2

3

6:4

4 KS Nierodzim

2

3

2:2

5 LKS Rudnik

2

3

6:8

6 LKS Iskra Iskrzyczyn

2

2

3:3

7 GKS Morcinek Kaczyce

1

1

2:2

8 LKS Spójnia Górki Wielkie

1

0

3:4

9 MKS Promyk Golasowice

2

0

1:8

TERMINARZ ROZGRYWEK
9.09.2018
godz. 11:00
16.09.2018
godz. 16:00
23.09.2018		
30.09.2018 godz. 11:00
7.10.2018
godz. 15:00
14.10.2018 godz. 11:00
21.10.2018
godz. 15:00

Klasa B (Podokręg Skoczów)

KS Nierodzim - LKS Spójnia Górki Wielkie
LKS Rudnik - KS Nierodzim
KS Nierodzim - pauzuje
KS Nierodzim - MKS Promyk Golasowice
LKS Iskra Iskrzyczyn - KS Nierodzim
KS Nierodzim - GKS Morcinek Kaczyce
LKS Ochaby 96 - KS Nierodzim

Pan Michał Reterski ponownie zawitał do naszej redakcji. Po raz kolejny zdobył miejsce
na podium – tym razem 3. miejsce w Grand
Prix Słowacji w tenisie stołowym weteranów
w kategorii 80+, w której ustroniak był najstarszym zawodnikiem. W słowackim Grand
Prix, które odbyło się 25-26 sierpnia, brało
udział 78 tenisistów stołowych. Po rozgrywkach na 1. miejscu uplasował się Adam Hnyda ze Świerklańca, 2. miejsce zajął Józef
Szabo z Węgier, 3. miejsce zdobył Michał
Reterski pokonując wielokrotnego mistrza
Słowacji Juliusza Kovacika. Następne zawody odbędą się 15-16 września, a będzie
to I Grand Prix Polski Weteranów rozegrane
w Bilczy obok Kielc.
Fot. A. Jarczyk
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