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Dzień Regionalny w SP-3.                                                                                                                                                                Fot. W. Suchta

Zakończyły się zapisy do placówek oświatowych na rok szkol-
ny 2016/2017. Czy wystarczy miejsc dla przedszkolaków, czy 
w każdej dzielnicy otwarta zostanie pierwsza klasa?
Zmiany w polityce oświatowej w różnym stopniu odbiły się na 
sytuacji w miastach. Nas ta sytuacja, oczywiście dotknęła, ale nie 
w drastyczny sposób. Jeśli chodzi o przedszkola, to nie zostało 
do nich przyjętych 31 dzieci, z tym, że w dniu zakończenia re-
krutacji było 9 wolnych miejsc w przedszkolu na Polanie. Można 
więc powiedzieć, że zabrakło miejsc dla 22 dzieci. Przy czym są 
to dzieci trzyletnie, które nie są jeszcze objęte obowiązkowym 
przyjęciem. Oczywiście dobrze by było, żeby i te dzieci znalazły 
swoje miejsce, ale na ten moment nie możemy tego zagwaranto-
wać. Trzeba pamiętać, że to wszystko wciąż się jeszcze zmienia. 

BĘDZIE  1.  KLASA

BEZPIECZNE
SKRZYŻOWANIE

ZEBRANIE 
W LIPOWCU

TEATR OGNIA

RAJD  ROWEROWY

(cd. na str. 4)

W środę 4 maja odbył się pogrzeb honorowego obywa-
tela Ustronia Otona Winholza. Zmarł 26 listopada 2015 r.  
w Melbourne w Australii, ale jego ostatnią wolą było, by jego 
prochy spoczęły w rodzinnym grobie w Ustroniu. W ceremonii 
pogrzebowej wzięła udział najbliższa rodzina, przedstawiciele 
samorządu, ustrońskich stowarzyszeń, mieszkańcy, których tak 
wielu poznał po 1988 r., gdy to pierwszy raz odwiedził Polskę  

20. Rodzinny Rajd Rowerowy obędzie się 5 czerwca. Uczest-
nicy pokonywać będą trasę na górę Chełm w Goleszowie. 

ZGŁOSZENIA - REJESTRACJA I OPŁATA w terminie do 
22.05.2016 przez internet na adres: www.zawody.ustron.pl lub 
osobiście w Urzędzie Miasta p. nr 16 w terminie od 9.05.2016  
w godzinach pracy urzędu.

SPOCZĄŁ  W  USTRONIU

(cd. na str. 2)

Rozmowa z Danutą Koenig, 
naczelnik Wydziału Oświaty i Polityki 

Społecznej Urzędu Miasta Ustroń
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turystów odwiedzających za-
bytkowy obiekt.
  
Latem zmodernizowany zosta-
nie cały odcinek linii kolejowej 
nr 90 Cieszyn – Zebrzydowice. 
Po remoncie prędkość pocią-
gów pasażerskich jeżdżących 
na tej trasie wzrośnie do 50 km/
godz. Przejazd będzie krótszy 
o około 10 minut, czyli zajmie 
niecałe pół godziny.

Na Buczu w Górkach Wielkich 
w minioną sobotę odbyło się 
„miyszanie owiec”. Do jesieni 
na łąkach w rezerwacie trawę 
będzie skubała około setka 
zwierząt. Bacą jest Stanisław 
Jucha, tutejszy rolnik.     (nik)

ma być realizowany wspólnie 
z powiatem.

412 krzyży nagrobkowych 
znajduje się w kwaterze wo-
jennej na Cmentarzu Komu-
nalnym w Cieszynie. Spoczy-
wa tutaj około 1090 żołnierzy 
wielu narodowości, głównie 
Polaków, Węgrów, Czechów, 
Słowaków i Niemców. Zostali 
pochowani w okresie 1914-
1939. Kwatera została grun-
townie odnowiona.   

Cieszyńskie Pogotowie Ratun-
kowe ma nową Radę Społecz-
ną. W jej skład wchodzą: Maria 
Cieślar – przewodnicząca  oraz 
członkowie: Dorota Walczak, 

Rafał Grabia został zastępcą 
prokuratora rejonowego w Cie-
szynie. 40-letni mieszkaniec 
Bielska-Białej, karierę proku-
ratorską rozpoczynał osiem lat 
temu… w Cieszynie.

Projekt przewiduje wybu-
dowanie dwóch rond obok 
siebie na skrzyżowaniu ulic 
Mickiewicza i Górny Bór  
w Skoczowie, gdzie dochodzi 
do wielu kolizji. Będą miały 
po 26 metrów średnicy. Projekt 

Wojciech Brachaczek, Danuta 
Wasilewska i Leszek Josek. 

Ponad 250 członków liczy 
Uniwersytet Trzeciego Wieku  
w Cieszynie. Za Olzą działa 
Międzygeneracyjny Uniwersy-
tet Regionalny, który ma podob-
ny profil. Istnieje przy PZKO. 

Oddział PTTK w Wiśle ustano-
wił Wiślańską Odznakę Tury-
styczną. Miłośnicy wędrówek 
mogą ją zdobywać od ponad 
20 lat.

Wyznaczone zostanie przejście 
dla pieszych niedaleko Cha-
ty Kawuloka w Istebnej. Ma 
to poprawić bezpieczeństwo 

*  *  *

*  *  *

*  *  *
*  *  *

*  *  * *  *  *

*  *  *

(cd. ze str. 1)

D. Koenig podczas ostatniego zebrania w Lipowcu.     Fot. M. Niemiec

Zmiany odbiły się również na możliwościach przyjęcia dzieci 
najmłodszych do żłobka. 
W żłobku rekrutacja zostanie zakończona końcem maja, ale 
na dzień dzisiejszy wiemy, że na liście rezerwowej znajdzie 
się 20 dzieci. Powstał w Ustroniu mini żłobek prywatny, które 
przewidziany jest na 20 miejsc. W planie ma być uruchomiony 
kolejny niepubliczny żłobek na ul. Myśliwskiej. Prowadzący tą 
działalność zwrócili się do miasta z prośbą o dofinansowanie. 
Jeszcze nie zapadła decyzja, ale komisje Rady Miasta na pewno 
będą się nad tym zastanawiać. Samorządy nie mają obowiązku 
dofinansowania takich placówek, ale mogą to zrobić. 
A jak zmiany polityki oświatowej odbiły się na szkołach? 
Zawirowania powstały na skutek podniesienia wieku dzieci 
objętych obowiązkiem szkolnym z 6 do 7 lat. W tej sytuacji 
dzieci 6-letnie stłoczyły nam się w przedszkolach, a mniej niż 
zaplanowaliśmy przed zmianami, poszło do szkół. Z tego powodu  
w każdej szkole otwarto mniej oddziałów. W Szkołach Podstawo-
wych nr 1 i 2 mamy po dwie pierwsze klasy, w SP-3 w Polanie 
i w SP-6 w Nierodzimiu po jednej. 
Czy powstanie pierwsza klasa w Lipowcu?
W SP-5 sytuacja jest najtrudniejsza. Zarządzeniem burmistrza 
dla szkół w Polanie i w Lipowcu wprowadziliśmy rozwiązanie, 
polegające na obniżeniu liczby dzieci potrzebnych do otwarcia 
oddziału, tak jak to jest w przypadku małych szkół wiejskich. 
Potrzebnych było zatem 8. dzieci, żeby w tych szkołach powstały 
klasy pierwsze. Dzięki temu w Polanie powstanie pierwsza klasa, 
ale w Lipowcu zapisanych zostało tylko 6. dzieci. Jednak w dniu 
dzisiejszym zapadła decyzja o zmianie zarządzenia na korzyść 
Lipowca i powstanie klasa pierwsza, zaledwie sześcioosobowa. 
Uzasadnienie dla takiej decyzji – bardzo kosztownej dla miasta 
(koszt jednego oddziału to kwota ok. 60 000 zł) jest wielorakie. 
Po pierwsze nieuruchomienie klasy pierwszej skutkuje brakiem 

oddziału w szkole przez kolejne sześć lat. Brak kolejnych klas  
w szkole jest trudne dla ewentualnych repetentów. W Lipowcu 
działa Rodzinny Dom Czasowego Pobytu „Sindbad”, dzieci  
z ośrodka są uczniami Szkoły Podstawowej nr 5, na dzień dzi-
siejszy nie wiemy jeszcze, ilu uczniów i z jakich roczników 
przyjdzie do szkoły. W ten sposób chronimy też samodzielność 
szkoły, pełnoodziałowa szkoła działać będzie nadal w Lipowcu. 
Myślę, że dla mieszkańców dzielnicy to bardzo ważne, a decyzja 
organu prowadzącego jest nie do przecenienia. Zresztą w szko-
le w Nierodzimiu i na Polanie też są bardzo mało liczne klasy 
pierwsze ale mamy na względzie także sprawy rodzinne uczniów, 
rodzeństwo będzie mogło nadal chodzić do swoich szkół. Skutki 
nieuruchomienia klas pierwszych w małych szkołach skutkowa-
łoby wielkimi problemami społecznymi a tych nie chcielibyśmy 
fundować uczniom i rodzicom.
Wiele zrobiono, żeby przyjąć dzieci sześcioletnie do szkół... . 
Bardzo ubolewam nad tymi zmianami. Przez kilka dobrych lat 
pracowaliśmy nad tym, żeby szkoły zostały przygotowane do 
przyjęcia dzieci sześcioletnich. Modernizowaliśmy obiekty, budo-
waliśmy place zabaw, doposażaliśmy świetlice dla najmłodszych 
uczniów, kupowaliśmy wyposażenie do sal lekcyjnych, pomoce 
naukowe, wszystko po to, żeby sześciolatki czuły się w szkole 
bezpiecznie i dobrze. Także dzięki doskonaleniu zawodowemu 
nauczycieli, zmianie podstawy programowej. Wszystko było 
gotowe i jednym podpisem konstrukcja została wywrócona,  
a wszystko to odbija się na żywym organizmie – dzieciach i ich 
zdezorientowanych rodzicach. 
Zdezorientowanych, czy jednak posłać sześciolatka do szkoły, 
czy zostawić go w przedszkolu?
To trudna decyzja, zwłaszcza gdy zewsząd padało mnóstwo, nie 
zawsze racjonalnych argumentów za i przeciw. Starały się pomóc 
poradnie pedagogiczno-psychologiczne, wychowawcy w przed-
szkolach, ale ostatecznie decyzję trzeba było podjąć samemu. 
W Ustroniu mniej więcej połowa rodziców dzieci sześcioletnich 
zapisała pociechy do szkół. Mamy więc w pierwszych klasach 53. 
siedmiolatków i 49. sześciolatków. Takie proporcje zachowane 
są we wszystkich szkołach. Widać stąd, że w większości rodzice 
podejmowali decyzje świadomie, biorąc pod uwagę możliwo-
ści swojego dziecka i szkół. Dzięki temu i w przedszkolach,  
i w szkołach, sytuacja jest ogólnie opanowana. 
A co z przedszkolem w Lipowcu?
Na dzień dzisiejszy nie zostały podjęte żadne decyzje. W 2013 
roku Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta 
napisała wniosek o zmianę siedziby przedszkola i przeniesienie 
go do szkoły, jednak bez wskazywania, czy ma tam funkcjonować 
jako odrębna placówka, czy w ramach zespołu szkolno-przed-
szkolnego. Wniosek powstał ze względu na zły stan techniczny 
budynku, w którym obecnie mieści się przedszkole i konieczność 
przeprowadzenia generalnego remontu. Jest gotowy projekt i po-
zwolenie na prace budowlane w szkole. Takie zmiany wymagają 
wdrożenia stosownych procedur, Rada Miasta Ustroń podejmie 
w tej sprawie uchwałę intencyjną.
Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała: Monika Niemiec
                              (O sytuacji w Lipowcu piszemy też na str. 6)

*  *  *
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ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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

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

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

19/2016/1/R

STRAŻ MIEJSKA

WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy 112
Policja Ustroń  33 856-38-10  
  33 854-34-13 
Straż Pożarna Polana
  33 854-59-98
Wodociągi  33 854-34-96
  33 854-22-44
Przedsiębiorstwo 
Komunalne  33 854-35-00 
Urząd Miasta  33 857-93-00
Straż Miejska 33 854-34-83  
  604-558-321
Pogotowie Energetyczne 991
  33 854-24-06
  33 857-26-00
Kominiarz 33 854 37-59
  602 777 897

2 V 2016 r.
Kontrole sanitarno-porządko-
we posesji na ul. Orłowej. 
2 V 2016 r.
Kontrole stanu technicznego 
znaków drogowych.

*  *  *

*  *  *

19/2016/2/R

Ogłoszono: 
-  przetarg nieograniczony pn „Ocieplenie ścian i wymiana dachu 
nad salą gimnastyczną”  w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja 
i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na 
terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5” – termin składa-
nia ofert – do dnia 20.05.2016 do godziny 10.00.
-  przetarg nieograniczony pn „Modernizacja drogi powiatowej 
2659 S ul. Skoczowska na odcinku ok. 0,9 km w Ustroniu” – termin 
składania ofert – do dnia 25.05.2016 do godziny 10.00.
 Więcej na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl

KONSULTACJE
I PRZETARGI

BESKIDZKIE BIAŁE GŁOSY
Zespół ISTEBNA zaśpiewa, zagra i opowie o strojach regio-

nalnych górali beskidzkich. Dowiemy się, jak ubierają się na co 
dzień, a jak od święta. Usłyszymy specyfi czną gwarę istebniań-
ską i charakterystyczne tzw. białe głosy, które niosą się gromko 
i szeroko po groniach. Organizator spotkania Muzeum Marii 
Skalickiej zaprasza gorąco w sobotę 14 maja o godz. 16.00. 
WSTĘP WOLNY.

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Anna Robosz  lat 74 os. Manhatan
Stanisław Ferfecki lat 77 ul. Drozdów
Jadwiga Morkisz lat 84 ul. Wesoła
Kazimierz Moskała lat 63 ul. Wojska Polskiego
Helena Drewniak lat 89 ul. Wczasowa
Ryszard Słaboszewski lat 87 ul. Spacerowa

KAMPANIA INFORMACYJNA 
PROGRAMU "RODZINA 500 +"

W związku z rządowym programem „Rodzina 500+” rozpo-
częła się kampania informacyjna „500 - BUS”. W poniedziałek 
16 maja o godz. 9.00 oznakowany logami samochód zaparkuje 
na Rynku w Ustroniu. Przez co najmniej godzinę osoby zaintere-
sowane uzyskaniem informacji nt. programu będą mogły poroz-
mawiać z przedstawicielami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Katowicach. 

DAWNE SPRZĘTY I AKCESORIA BIUROWE 
Muzeum Ustrońskie zaprasza na wernisaż wystawy pt. „Dawne 

sprzęty i akcesoria biurowe”, który odbędzie się w środę, 25 maja 
o godz. 17.00. W programie:„Urzędnicy Najjaśniejszego Pana” 
– opowieść Przemysława Korcza, prezentacja eksponatów przez 
kolekcjonerów Benedykta Siekierkę i Przemysława Korcza, „Jak 
wyglądały dawne biura” – pokaz multimedialny. 

 

19/2016/1/O

Z wielkim smutkiem żegnamy naszą członkinię

śp. Annę Robosz
Rodzinie

składamy wyrazy najgłębszego współczucia
Towarzystwo Miłośników Ustronia

 

19/2016/1/N

 

19/2016/2/N

Serdeczne podziękowania za okazaną życzliwość, 
wyrazy współczucia, złożone wieńce i kwiaty 

oraz udział w pogrzebie

śp. Kazimierza Moskała
rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym 

oraz delegacjom
składa 

rodzina

3 V 2016 r.
Mandatem w wys. 100 zł uka-
rano właściciela za brak opieki 
nad psem. Jak to już nieraz 
bywało, pies wrócił do domu 
przyprowadzając strażników. 
3 V 2016 r.
Interweniowano na ul. Osied-
lowej, gdzie trwała rozbiórka 
małego obiektu. Strażnicy 
nakazali zabezpieczyć teren.
5 V 2016 r.
Kontrola w jednym z domów 
po telefonie, że z jego komina 
wydobywa się śmierdzący dym 
i na pewno spalane są śmieci. 
Właściciel zaprosił strażników 
do środka, pokazał kotłownię, 
w której znajdował się jedynie 
węgiel i drewno, oraz worki 
z posegregowanymi odpa-
dami. 
6 V 2016 r.
Kontrole sanitarno-porząd-
kowe na posesjach na ul. 
Orłowej.
6 V 2016 r.
Pomagano pracownikom Wy-
działu Środowiska i Rolnictwa 
w inwentaryzacji obiektów 
pokrytych eternitem w związku 
z akcją usuwania azbestu pro-
wadzoną przez miasto.   (mn)

TERMIN  PŁATNOŚCI  PODATKÓW
Burmistrz Miasta Ustroń informuje, iż termin płatno-

ści II raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 
i łącznego zobowiązania pieniężnego upływa w dniu 
16.05.2016 r. Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu 
Miasta Ustroń w godz. od 7.30 do 15.30 lub na rachunek 
bankowy Miasta Ustroń podany w decyzji podatkowej. 
Ponadto informuje się, iż w kasie Urzędu Miasta można 
dokonywać zapłaty wszystkich należności za pomocą 
karty płatniczej lub kredytowej.
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Ostatnia droga Ottona Windholza.                                                                        Fot. W. Suchta

i Ustroń po przymusowej emigracji w 1968 
r. O Otonie Winholzu z Australii pierw-
szy publicznie poinformował Józef Pilch  
w Pamiętniku Ustrońskim z 1993 r. prze-
drukowując jego list, napisany pod wpły-
wem lektury poprzedniego numeru Pa-
miętnika. 

… aż mi się zdało, że zaś móm 10 roków 
i widziołech jak idym rano do szkoły. Szeł 
żech po prawej stronie kole Moja i Busza, 
potym kole Brettnera, dalej ku werku.

Wracał do Ustronia regularnie co dwa 
lata. W Gazecie Ustrońskiej wielokrotnie 
publikowaliśmy artykuły jego autorstwa, 
bądź o nim. To był spory kawałek historii 
Ustronia, także tej najnowszej, bo to właś-
nie po artykułach przywrócono kwaterę 
żydowską na cmentarzu komunalnym,  
z jego inicjatywy powstał pomnik w miej-
scu synagogi.

Żegnając Otona Windholza na cmen-
tarzu komunalnym burmistrz Ireneusz 
Szarzec mówił:
– Przypadła mi dziś w udziale smutna 
rola pożegnania w imieniu władz samo-
rządowych Otona Wineckiego-Windholza 
– przyjaciela Ustronia, społecznika, hono-
rowego obywatela naszego miasta. 

Każde pożegnanie, a szczególnie to 
ostatnie skłania do zadumy i refleksji. 
Wspominamy wszystkie sprawy i działa-
nia, które łączyły nas z Ottonem.

Przeszłość dla przyszłości. Słowa te 
zawsze przyświecały naszemu Drogiemu 
Zmarłemu, stanowiąc ogromne wyzwanie 
na rzecz odnalezienia i upamiętnienia na 
ustrońskiej ziemi dziedzictwa swoich 
przodków. Do Ustronia, miejsca, gdzie 
przyszedł na świat, był niezwykle przy-
wiązany. Swoje rodzinne miasto darzył 
szczególnym uczuciem, mówił o nim 
z wielkim wzruszeniem, Ustroń natu-
ralnie przywoływał u niego najmilsze 
wspomnienia z młodości. Chociaż od lat 
przebywał daleko poza granicami swej 

(cd. ze str. 1)
małej ojczyzny, to właśnie to szczególne 
uczucie kazało mu powracać tutaj wraz  
z małżonką Krystyną – wierną towarzysz-
ką życia – aby pokłonić się naszym pięk-
nym górom oraz inicjować kolejne akty 
ocalenia od zapomnienia śladów bytności 
na tej ziemi swoich praojców, wywodzą-
cych się ze społeczności żydowskiej. 

Dzięki staraniom Otona Wineckiego- 
Windholza szczątki żydowskiego cmenta-
rza, miejsca związanego z dziejami naszej 
miejscowości, zostały odrestaurowane, 
otoczone opieką, ogrodzone i włączone 
do cmentarza komunalnego, stając się jego 
integralna częścią.

Oton został Honorowym Przewodni-
czącym Komitetu Organizacyjnego dla 
Upamiętnienia Synagogi Żydowskiej 
w Ustroniu, dzięki któremu wzniesiony 
został pomnik przy ulicy Ogrodowej. 
Był członkiem Towarzystwa Miłośników 
Ustronia, autorem wielu artykułów wspo-
mnieniowych publikowanych w „Pamięt-
niku Ustrońskim” oraz w „Kalendarzu 
Ustrońskim”. Stanowił przysłowiową 
kopalnię wiedzy o przedwojennym Ustro-
niu, w związku z czym w 2006 r. Muzeum 
Ustrońskie im. Jana Jarockiego zrealizo-

wało film dokumentalny z jego udziałem 
pt. „Spacerkiem po dawnym Ustroniu”. 
Na bieżąco śledził również współczes-
ną działalność Ustronia, utrzymując do 
końca stały kontakt z kilkudziesięcioma 
osobami starszego i średniego pokolenia 
naszego miasta.

W 2008 r. z okazji 85. urodzin Ottona 
odsłonięta została pamiątkowa tablica na 
budynku dawnej „Windholzówki” przy ul. 
Ignacego Daszyńskiego 72, w którym się 
urodził. Dnia 29 maja 2008 r. Rada Mia-
sta Ustroń Uchwałą Nr XXII/252/2008 
nadała mu tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta Ustronia. Wyróżnienie to było dla 
niego ogromnym zaszczytem i radością, 
a równocześnie uhonorowaniem jego 
wieloletnich starań o to, by dawne dzieje 
Ustronia nie zostały zapomniane. 

Z ogromnym bólem i żalem w imieniu 
społeczności Miasta Ustroń żegnam Otona 
Wineckiego-Windholza. Pozostanie po 
nim pamięć, świadomość naszego miejsca 
na ziemi oraz obowiązku każdego wobec 
przeszłości na rzecz przyszłości. Pogrą-
żonej w bólu Rodzinie składam wyrazy 
głębokiego współczucia. 

Spoczywaj w Pokoju!

Składamy serdeczne podziękowanie za wyrazy współczucia, złożone wieńce 
i kwiaty, udział w uroczystości oraz pomoc okazaną nam w trudnych chwilach 
związanychz pochówkiem

Otona Windholza
Jesteśmy wdzięczni celebrantowi dr. Jackowi Proszykowi, Burmistrzowi  

i Pracownikom Urzędu Miasta, Towarzystwu Miłośników Ustronia, Estradzie 
Ludowej „Czantoria”, harcerzom, uczniom i nauczycielom z Gimnazjum nr 2, 
a przede wszystkim naszym licznym ustrońskim przyjaciołom, bliskim naszemu 
sercu.

Żona Krysia, córka Ola z mężem Stevenem 
oraz wnuki: Stefania, Debora, Michał

19/2016/2/N

Wiersz okolicznościowy związany 
z uroczystością pogrzebową śp. Otka 
Wineckiego-Windholza autorstwa Wan-
dy Mider recytowała Danuta Koenig. 

Niech Cię przytuli ziemia
Tak, jak najlepsza matka
Za którą tak tęskniłeś
Do swoich dni ostatka

Tutaj się urodziłeś
Spędzając młode lata
A potem los Cię rzucił
W dalekie strony świata

Dziś znowu jesteś z nami
Gdzie Twoi są przodkowie
W swoim rodzinnym mieście
By spocząć cicho w grobie

Niech Ci chór leśnych ptaków
„Pieśniczki” nasze śpiewa
A wiatr od górskich szczytów
Cichutko Ci przygrywa

„Ojcowski dom” - tą pieśnią
Ze smutkiem Cię żegnamy
Lecz w sercach i pamięci
Na zawsze pozostaniesz
                                

SPOCZĄŁ  W  USTRONIU
*   *   *
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Zdaniem 
Burmistrza

O drodze wojewódzkiej 941 mówi 
burmistrz Ireneusz Szarzec.

* * *
Główna droga przebiegająca przez 

Ustroń od granic z Harbutowicami po 
Wisłę jest drogą wojewódzką nadzoro-
waną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Katowicach. ZDW to jednostka orga-
nizacyjna Marszałka Województwa Ślą-
skiego, w związku z czym o wszystkich 
pracach, remontach DW 941 decyduje 
Zarząd Dróg, wykorzystując środki bu-
dżetu województwa. 

Marszałek województwa otrzymał tę 
drogę w spadku po Dyrekcji Okręgowej 
Dróg Publicznych w Krakowie, po refor-
mie administracyjnej, wprowadzającej 
nowe szczeble samorządu. Pierwotnie 
dwujezdniowa droga funkcjonowała tylko 
do ul. Cieszyńskiej, mimo że wybudowany 
był już odcinek do os. Manhatan. Jeszcze 
za DODP dobudowany został jednojez-
dniowy odcinek do Polany, a kilka lat 
temu dokończono obwodnicę Ustronia, 
prowadząc ją do Obłaźca. Inwestorem 
był już Zarząd Dróg Wojewódzkich. Dro-
ga wojewódzka pozwala odciążyć ruch  
w centrum, ale jednocześnie przecina 
miasto na dwie części, a to rodzi problemy. 

Od samego początku inwestorzy nie 
wywiązywali się z planów wybudowania 
bezpiecznych przejść przez drogę wo-
jewódzką, bezkolizyjnych skrzyżowań. 
O sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu 
z ul. Cieszyńską musieliśmy walczyć, do-
piero kilka lat temu udało się doprowadzić 
do przebudowy skrzyżowania w Nierodzi-
miu. Długo trzeba było też czekać na ekrany  
w sąsiedztwie os. Manhatan, za to w Po-
lanie postawiono ekrany zasłaniające cen-
trum tej dzielnicy, Kolej Linową „Czanto-
ria" obiekty rekreacyjne i usługowe. 

Najbardziej newralgicznymi miejscami 
na drodze wojewódzkiej są skrzyżowania 
z drogami podporządkowanymi właści-
wie na całej jej długości. Od ul. Żwiro-
wej, Granicznej, poprzez Dominikańską, 
Brody, Myśliwską, Drozdów i wreszcie 
Akacjową. W tych miejscach dochodzi do 
wypadków, także śmiertelnych i zrozumia-
łe jest, że wzbudza to wśród mieszkańców 
bardzo duże emocje. 

Staramy się na bieżąco przekonywać 
Zarząd Dróg Wojewódzkich, że istnieje 
konieczność modernizacji skrzyżowań  
w celu poprawy bezpieczeństwa. Toczą się 
rozmowy, konsultacje, wymieniana jest 
korespondencja, przekazywane są opinie 
policji, opracowywane są dokumenty. 
Mam nadzieję, że zostaną wprowadzone 
odpowiednie zmiany. 

Słuszne są poniekąd argumenty ZDW, 
że droga wojewódzka ma zapewnić szybki  
i komfortowy przejazd, rozumiemy też 
argumenty finansowe, dlatego zawsze de-
klarujemy współfinansowanie inwestycji, 
które mają zwiększyć bezpieczeństwo 
mieszkańców.                  Notowała: (mn)

DZIEŃ  REGIONALNY
– Jadwiga Konowoł i Aleksandra Majętny 
wpadły na pomysł, by zaprosić społeczność 
lokalną do szkoły i zaprezentować dawne 
pieśni i wiersze – mówi dyrektorka Szko-
ły Podstawowej nr 3 w Ustroniu Polanie 
Jolanta Kocyan. - Przy okazji zaprezento-
waliśmy też jeden z obrzędów albo jakiś 
zwyczaj. To pozostało i co roku pokazu-
jemy jeden z obrzędów lub zwyczajów 
Śląska Cieszyńskiego. Dzień Regionalny 
jest też świętem szkoły. Zapraszamy rodzi-
ców, dziadków, pradziadków, wszystkich 
mieszkańców. Zawsze podczas Dnia Re-
gionalnego gra zespół, przyjeżdżają szkoły 
zainteresowane regionalizmem.

Po raz 16. w SP-3 odbył się Dzień Re-
gionalny. Szkoła na ten dzień przybiera 
odświętny wygląd, uczniowie mają okazję 
zaprezentować regionalne tańce, pieśni, 
utwory gwarowe. Przez scenę przewijają 
się młodzi wykonawcy, soliści, wszyscy  
w strojach regionalnych. Śpiewa chór.
– Dzień Regionalny przygotowuje prak-

tycznie cała szkoła – mówi J. Kocyan. 
– Na 80 uczniów 70 jest zaangażowanych  
w przygotowanie przedstawienia. Uczest-
niczy też 36 wychowanków oddziału 
przedszkolnego. Stroje organizujemy sami, 
pomagają rodzice, wypożyczamy, kilka 
uszyliśmy, zbieramy.

Oferowane są kołacze, ale też chleb  
z serem lub swojskim smalcem. Na zakoń-
czenie z własnym programem wystąpili 
Beskidzcy Zbóje. Prezentowali instrumen-
ty, strój, a dzieci mogły spróbować gry na 
trombicie lub rogu pasterskim. 
– Na co dzień nie mówimy w szkole gwara, 
ale ją pielęgnujemy, uczymy jej dzieci, są 
prowadzone zajęcia Kółka Regionalnego 
– mówi J. Kocyan. - Jest izba regionalna 
z opisanymi różnymi sprzętami, tak że 
dzieci mogą poznawać ich nazwy. Jesteśmy 
organizatorem miejskiego konkursu gwary. 
Zdarzają się jeszcze uczniowie potrafiący 
mówić gwarą, ale to rzadkie przypadki.

           Tekst i zdjęcia: Wojsław Suchta
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OBRONA  PRZEDSZKOLA

Zebranie prowadziła przewodnicząca 
Zarządu Osiedla Ustroń Lipowiec Mał-
gorzata Kunc, a towarzyszyli jej pozostali 
członkowie – zastępcy: Andrzej Mendrek, 
Jarosław Smajek, sekretarz Wojciech Chra-
pek, skarbnik Michał Zając. Powitano 
gości: wiceprzewodniczącą Rady Miasta 
Annę Rottermund, burmistrza Ireneusza 
Szarca, radnych Piotra Nowaka i Stanisła-
wa Malinę, naczelnik Wydziału Oświaty 
i Polityki Społecznej Danutę Koenig, in-
spektora Wydziału Inwestycji i Gospodarki 
Gruntami Sławomira Bąka. Na sali była też 
dyrektor SP-5 Magdalena Heller i dyrektor 
Przedszkola nr 5 w Lipowcu Joanna Cieślar. 

Na początku M. Kunc przypomniała, 
jakie działania zostały podjęte w dzielnicy 
z inicjatywy Zarządu, a między innymi było 
to: zwiększenie liczby koszy na śmieci, 
zainstalowanie latarni w rejonie szkoły, 
powstanie projektu na budowę chodni-
ka przy ul. Lipowskiej od skrzyżowania  
z ul. Skoczowską po most na Wiśle. Trwa 
czyszczenie rowów, o co wnioskowali 
mieszkańcy, wkrótce pojawi się oszklona 
tablica informacyjna dla Zarządu. 

O remont ul. Szkolnej pytała mieszkanka, 
która jako pierwsza postawiła w tym rejonie 
dom. Mówiła, że gdy jest susza wszędzie 
unosi się pył, a po opadach pojazdy zapa-
dają się w błocie i ochlapują ogrodzenia. 
Do prowadzonej na końcu ulicy budowy 
dojeżdża bardzo ciężki sprzęt. Burmistrz 
odpowiadał, że zgodnie z planem droga 
zostanie wykonana do boiska, a co z dalszą 
częścią nie wiadomo, bo nie ma jeszcze 
decyzji w sprawie lekkoatletycznego boiska 
typu orlik, które zostanie zbudowane w Li-
powcu. I. Szarzec dodał jeszcze, że podczas 
trwającej budowy nie robi się modernizacji 
dróg, bo nawierzchnia szybko uległaby 
zniszczeniu. Pytano więc o budowę boiska, 
na co burmistrz stwierdził, że jest już po-

zwolenie na budowę i kosztorys opiewający 
na 4,5 mln zł. Na tę inwestycję w 2016 roku 
przeznaczonych jest 500 tys. zł. Rada Mia-
sta musi zdecydować, czy będzie budować 
i skąd na to weźmie pieniądze. 

Wiele emocji cały czas wzbudza ulica Li-
powska powyżej ul. Szkolnej. Mieszkańcy 
tłumaczyli, że droga nie ma poboczy, jest 
wąska i z ograniczoną widocznością, jed-
nym słowem bardzo niebezpieczna. Jednak 
innego zdania jest powiat, który zarządza ul. 
Lipowską, oraz policja. Wszystko dlatego, 
że przy ocenie zagrożeń brane są pod uwagę 
przede wszystkim statystyki, a według nich 
na tym odcinku nie dochodzi do wypadków, 
nikt jeszcze nie zginął. Uczestnicy zebrania 
byli oburzeni takim podejściem do sprawy 
i żądali podjęcia jakiś działań. Optują za 
budową progów zwalniających. Radny P. 
Nowak mówił, że bez względu na to, czy 
mieszkańcy zgłoszą tą inwestycję do bu-
dżetu obywatelskiego, złoży odpowiedni 
wniosek do Starostwa Powiatowego w 
Cieszynie. 

Padły zarzuty pod adresem burmistrza, że 
ulice w Lipowcu nie są jeszcze posprzątane 
po zimie, a dodatkowo otrzymano odmow-
ną odpowiedź na wniosek o stworzenie 
harmonogramu tych prac. Stwierdzono, że 
uzależnianie tego od pogody, jest kurio-
zalne. I. Szarzec odpowiadał, że zawsze 
tak było, jest i będzie. Ulice zaczyna się 
sprzątać, gdy skończy się zima, co nie jest 
do przewidzenia. Nigdy nie wiadomo, czy 
końcem kwietnia nie trzeba będzie posypy-
wać nawierzchni, bo przyjdą przymrozki, 
tak jak to było w tym roku. W odpowiednim 
momencie czyszczarki rozpoczynają pracę 
w centrum, systematycznie kierując się  
w stronę ościennych dzielnic. Całe zadanie 
kończy się zazwyczaj w czerwcu. 

Pozytywnie rozpatrzono wniosek Zarzą-
du o regularne czyszczenie rowów. Zostanie 

stworzony harmonogram, by w każdym 
miejscu przeprowadzić takie roboty raz 
na trzy lata. Zdaniem specjalistów jest to 
wystarczająca częstotliwość. 

W części poświęconej przedszkolu naj-
pierw wystąpiła D. Koenig, która omówi-
ła stan techniczny budynku lipowskiego 
przedszkola. Jest ono usytuowane w za-
bytkowym budynku z przełomu XIX i XX 
wieku, który wymaga generalnego remontu. 
Kosztorys opiewa na sumę ponad 1.600.000 
zł. Naczelnik wydziału oświaty mówiła  
o wadach takich jak: zagrażająca bezpie-
czeństwu sypiąca się elewacja, stropy i dach 
drewniany nie wymieniane od początku, 
brak wydzielonych stref pożarowych, szat-
nie w ciągu komunikacyjnym, niezgodna 
z przepisami szatnia personelu, strome, 
nie odpowiadające przepisom schody we-
wnętrzne, węzły sanitarne na półpiętrze, 
brak właściwego wyjścia ewakuacyjnego  
i oddymiania klatki schodowej, brak dostęp-
ności dla dzieci niepełnosprawnych, brak 
atestów dla niektórych sprzętów w ogródku, 
brak wentylacji w salach zabaw, ciągi komi-
nowe do remontu (w 2010 roku doszło do 
zaczadzenia w mieszkaniach znajdujących 
po sąsiedzku), nieekonomiczne ogrzewanie  
z powodu wysokości pomieszczeń, niewłaś-
ciwy ciąg technologiczny przy przygotowa-
niu posiłków – sale stykają się z kuchnią, 
przestarzały piec gazowy, stara wentylacja 
w kuchni. Do zalet zaliczono duży ogród,  
parking i nowoczesne wyposażenie kuchni. 

Następnie S. Bąk pokazał plany przed-
szkola zlokalizowanego w SP-5. Byłoby 
ono umiejscowione w pierwszej części 
szkoły, patrząc od strony Lipowskiej. 
Dwuoddziałowe przedszkole zajmowa-
łoby powierzchnię 273,5 m2. Mogłoby 
funkcjonować jako osobna placówka albo 
jako zespół szkolno-przedszkolny tak jak 
to jest w Ustroniu Polanie. Przebudowa  
i adaptacja szkoły kosztowałaby ponad 
600 tys. zł. Część rodziców, których dzieci 
uczęszczają do przedszkola jest przeciwna 
przeprowadzce i bardzo zależy im, żeby 
przedszkole nadal funkcjonowało w za-
bytkowym, wyremontowanym budynku, 
jednak prace mają potrwać 2 lata. Prezen-
tację ocenili jako tendencyjną, koszty i czas 
remontu zawyżone, a pozwolenie na prze-
budowę szkoły – „załatwione”. Obawiają 
się hałasu od strony szkoły, problemów  
z parkowaniem przy dowożeniu dzieci, żal 
im dużego ogrodu z pięknymi drzewami. 
D. Koenig tłumaczyła, że na przeniesieniu 
przedszkola skorzysta także szkoła i unik-
nie się zamknięcia placówki, gdy będzie 
za mało dzieci. W tym roku urodziło się 
troje nowych mieszkańców Lipowca, ale 
nie wiadomo, czy skorzystają z placówek  
w swojej dzielnicy. Na wypowiedź dotyczą-
cą „załatwionego” pozwolenia na budowę, 
zareagował radny S. Malina, zwracając 
uwagę wypowiadającemu te słowa na ko-
nieczność zgłoszenia do prokuratury, jeżeli 
zna takie przypadki, bo w przeciwnym 
razie sam naraża się na popełnienie prze-
stępstwa. Ponadto radny pytał protestują-
cych w sprawie przeniesienie przedszkola, 
czy odwiedzili działający zespół szkolno-
-przedszkolny nr 3 w Ustroniu-Polanie  
i zaproponował wizytę w tej placówce.

                                    Monika Niemiec

Zebranie mieszkańców w Lipowcu, które odbyło się 6 maja trwało ponad 3,5 
godziny. Najdłużej dyskutowano o tamtejszym przedszkolu, a w związku z tym 
tematem, w Szkole Podstawowej nr 5 zjawili się rodzice dzieci przedszkolnych. 
Niektórzy przyszli z dziećmi, które zachowywały się bardzo grzecznie, nie prze-
szkadzały, nie hałasowały, dzięki czemu dorośli mogli spokojnie porozmawiać. Nie 
skorzystali z tej możliwości.  

Na zebraniu oglądano prezentacje.                                                                       Fot. M. Niemiec                                             
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Każdy chciał usiąść za kierownicą rajdówki.                                                        Fot. M. Niemiec                                             

RAJDOWO  ROCKOWO

W trudnej sytuacji demograficznej, przy zmniejszającej się ilości 
uczniów, szkoła wreszcie doczekała się dużych inwestycji. Wiele zosta-
ło zrobione, ale też wiele jeszcze jest do zrobienia. Stanęliśmy przed  
szansą stworzenia przy tej szkole małego orlika lekkoatletycznego. 
Jednak, koszt jest ogromny i żadna ostateczna decyzja jeszcze nie 
zapadła, bo wiadomo: mało dzieci a inwestycja ambitna. Osobiście 
uważam, że ten orlik byłby w pewnej mierze zadośćuczynieniem dla 
społeczności Lipowca za zaniedbania z lat poprzednich. Ponieważ 
jak podzielimy tę dużą sumę, potrzebną do powstania orlika, przez 
jakieś 30-40 lat praktycznie zerowych lub minimalnych inwestycji, 
to suma przestaje robić aż takie wrażenie. Szkołę, w znacznej mierze 
własnym sumptem, budowali nasi rodzice. Poświęcali swój czas  
i pieniądze, żeby w Lipowcu powstał obiekt godny 20 wieku. 

I oto, na zebraniu, w obecności ludzi, którzy będą podejmować 
decyzję, tak ważną dla szkoły i pośrednio dla całej społeczności, 
wykształceni przedstawiciele Rady Osiedla wraz z komitetem obrony 
przedszkola, oświadczają że i tak nie poślą dzieci do tej szkoły, bo 
gdzieś tam  usłyszeli, że poziom nauczania jest niewystarczający, że 
podobno i tak nie będzie gdzie zaparkować, że nie interesuje ich ta 
szkoła....????

Budynek szkoły jak i sama placówka, jest głównym ogniskiem życia 
społecznego w Lipowcu. Nie można pozostać biernym na bezmyślne 
wypowiedzi niektórych członków Rady Osiedla, narażające szkołę 
na straty, bo są to straty dla nas wszystkich. Dodatkowo wypowie-
dzi, które usłyszeliśmy, dobitnie świadczą o całkowitej ignorancji 
na tematy związane z tą placówką. Rodzice tak zaciekle broniący 
przedszkola, w znacznej mierze nie mają żadnego bezpośredniego 
kontaktu ze szkołą w Lipowcu, nie znają jej realiów i nie wiem czy 
w ogóle chcą je poznać. 

Reasumując, ja, jako mieszkanka Lipowca (od urodzenia), jako 
absolwent Szkoły Podstawowej nr 5 w Lipowcu, jako matka dzieci 
uczęszczających do tej szkoły oświadczam, że całkowicie odcinam 
się od działalności Rady Osiedla Lipowiec, gdyż uważam, że dzia-
łania niektórych jej członków przynoszą więcej strat niż korzyści 
dla samego Lipowca.

PS: I jeszcze chciałabym przeprosić Panią Przewodniczącą tej 
Rady za całe to pismo, ponieważ uważam, że akurat ta Pani jest 
jedną z ofiar działalności innych osób, gdyż firmuje swoim nazwi-
skiem działania, na które nie ma żadnego wpływu. Zobaczyliśmy to 
wszyscy właśnie na omawianym zebraniu.

                                         Imię i nazwisko do wiadomości redakcji.

  Oświadczenie
Dnia 06 maja 2016 r. odbyło się w Lipowcu zebranie Rady Osiedla 

dotyczące planowanego przeniesienia przedszkola do budynku szkoły. 
Obecny był Pan Burmistrz, jak również przedstawiciele Rady Miasta  
i Wydziału Oświaty.  Na to zebranie  postanowiłam się wybrać również 
ja, jako zwykły obywatel tej dzielnicy.  

Tym oto pismem, chcę oświadczyć, że na  zebraniu tej Rady Osiedla, 
byłam po raz pierwszy w życiu i po raz ostatni.

Poruszany temat wzbudza w środowisku dużo emocji. Jest wiele 
argumentów za przeniesieniem przedszkola, ale są też argumenty  
przeciw. Jest to rzecz oczywista i nie o tym chcę tu pisać. 

Słuchając całej dyskusji na powyższy temat, okazało się, że zawiązał 
się nieformalny komitet stanowczo odrzucający ideę połączenia tych 
dwóch placówek. Komitet ten stworzyli w głównej mierze rodzice 
dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola. Tak się składa, że 
również przedstawiciele samej Rady Osiedla, pomijając Panią Prze-
wodniczącą, są mocno zaangażowani w obronę przedszkola i można 
powiedzieć, że reprezentują stanowisko tej grupy. I wszystko byłoby 
w porządku, każdy przecież ma prawo do własnej opinii, gdyby nie 
poziom prowadzenia tej dyskusji...

Według mnie, zwykłego człowieka, Rada Osiedla to organ, który 
ma mieć na celu wyłącznie dobro swojej dzielnicy. Działania takiej 
Rady mają być nakierunkowane na osiąganie maksymalnych korzyści 
dla ogółu mieszkańców. Wyobrażałam sobie, że mają to być działania 
podejmowane wspólnie z Radnymi, na zasadzie: „wszyscy gramy do 
jednej bramki”. Moje wyobrażenia zderzyły się z brutalną rzeczywi-
stością zebrania, na które się nieopatrznie wybrałam. 

Mnie, jako mieszkance Lipowca, jest po prostu wstyd za poziom 
dyskusji przedstawicieli Rady Osiedla. Wstyd przed Burmistrzem, 
przed Radą Miasta i wszystkimi osobami, które były tam obecne.  
I żeby wszystko było jasne, wstydzę się też kilku rzeczy, które sama 
powiedziałam w stanie wzburzenia.

Sęk w tym, że osoby z Rady Osiedla, w swojej walce o zacho-
wanie przedszkola, ostro zaatakowały samą Szkołę Podstawową  
w Lipowcu. Każdy atak na tę placówkę, uważam również za atak 
na moje dzieci, króre tam się uczą, jak również pośrednio na 
mnie, gdyż poświeciłam kilka ładnych lat na aktywną działalność  
w Radzie Rodziców tej szkoły. 

LIST DO REDAKCJI

Ostatniego dnia Majówki rynek opa-
nowali pasjonaci rajdów. Swoje ryczą-
ce maszyny prezentowali Marcin Szeja  

odbywały się pokazy udzielania pierw-
szej pomocy. Różne techniki i działania 
ratujące zdrowie i życie prezentowano na 
fantomie, Ustroniaczkach i uczestnikach 
pikniku. Później maskotka Ustronia roz-
dała dzieciom elementy odblaskowe. 

Po południu w salonie reprezentacyjnym 
miasta zrobiło się nastrojowo za sprawą 
dźwięków gitar basowych i kahonu. Dawid 
Muchewicz ze Skoczowa, znany publicz-
ności jako David Fly, w towarzystwie pary 
przyjaciół umilił świąteczne popołudnie 
kilkoma utworami. Tuż po spokojnym 
występie na scenę wkroczył równie uta-
lentowany zespół z Istebnej – Free Village. 
Folk-rockowe brzmienie ożywiło atmo-
sferę do tego stopnia, że nawet deszcze 
nie ostudził zapału młodych artystów  
i publiczności. 

Za pomoc w organizacji Ustrońskiej 
Majówki 2016 organizator – Miasto Ustroń 
serdecznie dziękuje: Stowarzyszeniu Pro-
mocji i Rozwoju Ustronia, Wojciechowi 
Twardzikowi, zaangażowanym ustrońskim 
załogom rajdowym: ULTER SPORT Rally 
Team, KUBALA Rally Team, SZEJA Rally 
Team, firmom: Mokate, Loyd, Ustronian-
ka, Cukiernia i Piekarnia „Słodki Zakątek”, 
Pizzeria „Napoli”, Hurtowni Warzyw  
i Owoców „Beskid-Fruit2” oraz „Kwia-
ciarni Lawendowej”                               (AN) 

i Jarek Szeja oraz Łukasz Sitek. Można 
było wejść do sportowego wozu i sfoto-
grafować się za kierownicą. Na scenie 
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IGRAJĄ  Z OGNIEM
depilacji. Nie możemy używać lakieru do 
włosów, bo wtedy spaliłyby się w sekundę, 
również makijaż musi być odporny, żeby 
nie spłynął w czasie tańca. Ogień daje 
dużo ciepła. 
Ciekawa jestem, jak zaczęła się wasza 
przygoda z ogniem.
Razem z Olą zainteresowane byłyśmy 
tańcem, choreografią i z ciekawości zaczę-
łyśmy eksperymentować z ogniem. Coraz 
bardziej nas to wciągało, uczyłyśmy no-
wych rzeczy podpatrując filmiki w interne-
cie i biorąc udział w różnych warsztatach 
organizowanych przy festiwalach, zlotach. 
Im lepiej nam to wychodziło, tym większą 
dawało radość, zwłaszcza że nasze pomy-
sły przypadły do gustu publiczności i tak 
już się bawimy czwarty rok. 
Czy jesteście czcicielami ognia i macie 
do niego jakiś nabożny stosunek?
Nie dokładamy do tego ideologii. Chcemy 
tworzyć jak najlepsze spektakle z wykorzy-
staniem tego pięknego, ale i niebezpiecz-
nego żywiołu i dostarczać ludziom emocji. 
Jednak musieliście zgłębić naturę ognia, 
a właściwie różnego rodzaju ogni.
Najczęściej używamy sprzętu z kevlaru. 
Jest to materiał mający szerokie zastoso-
wanie, np. w produkcji hełmów, kamizelek 
kuloodpornych, odzieży ochronnej, ale 
jednocześnie może się wielokrotnie palić. 
Jest on wykorzystywany na pojkach, czyli 
kulach ogniowych, biczach, wachlarzach. 
Przed występem lejemy na niego parafinę 
lub naftę kosmetyczną i potem zapalamy. 
Iskry to różnego rodzaje węgielki, które 
pękają, gdy się je bardzo mocno rozgrzeje 
i to przy oparzeniach najbardziej boli. Wy-
korzystujemy też powszechnie używane 
fajerwerki, dopasowane do danego wystę-
pu. One też nie są do końca bezpieczne, 
bo czasem się nie odpalają i wtedy trzeba 
się z nimi umiejętnie obchodzić. 
Nie było w tym roku plucia ogniem, ale 
proszę powiedzieć, jak to się robi?
Tym razem z przyczyn zdrowotnych się 

Iskry to małe parzące węgielki.                                                                          Fot. M. Niemiec

- Dość często występujecie, ale nie 
widzę żadnych śladów poparzeń. Da się 
tak bezkarnie igrać z ogniem? – pytam 
Martę Śliż, współzałożycielkę i aktorkę 
Teatru Ognia „Inferis”, a na co dzień 
nauczycielkę rytmiki w ustrońskich przed-
szkolach. – Jakieś oparzenia zawsze się 
zdarzają – odpowiada i pokazuje mi ranę 
na karku, na nodze, spalone włoski na 
rękach. Stwierdza, że nie stosuje żadnych 
specjalnych kosmetyków regenerujących: 
– Samo schodzi. 

Już drugi raz organizatorzy „Siły Ser-
ca”, która odbyła się 2 maja na ustroń-
skim runku, zaprosili do obejrzenia tańca  
z ogniem. Spektakl cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem, niektórzy przyjecha-
li specjalnie na ten wieczorny pokaz.  
M. Śliż zgodziła się zdradzić niektóre 
sekrety swojego fachu.

Patrząc na wasze popisy od razu nasuwa 
się pytanie, czy was ten ogień parzy?
Jeśli tylko muśnie, to nie za bardzo, ale  
w niektórych momentach tak. Na przykład 
iskry, czyli takie malutkie rozżarzone 
węgielki, spadają nam na ręce, dłonie, 
twarz. To boli i zostawia ślad, jeszcze po 
występie szczypie i piecze. Gdy w czasie 
pokazu plucia ogniem zawieje wiatr, może 
się zdarzyć, że płonąca nafta spadnie na 
odkryte ciało albo parafina poleje się po 
rękach. Zdarzyło się to naszemu koledze. 
Parafina jeszcze się paliła i doznał poważ-
nych oparzeń. Chyba każda z nas straciła 
już brwi, a bywa że zapalą się włosy.
Podobno kaskaderzy smarują się spe-
cjalnymi maściami, które izolują ich 
skórę od płomieni. Może waśnie chociaż 
te włosy warto posmarować? 
Nie używamy takich specyfików, są one 
trudno dostępne w naszym kraju i bardzo 
drogie. Włosy moczymy wodą. Na razie 
nie odnieśliśmy poważniejszych kontuzji, 
bardzo dbamy o bezpieczeństwo, a spalone 
włoski na rękach można uznać za rodzaj 

nie udało. Żeby pluć ogniem potrzebna 
jest zapalona pochodnia i jakiś łatwopal-
ny płyn. Bierzemy do ust parafinę, czyli 
podpałkę do grilla, naftę kosmetyczną  
i rozpylamy je w stronę płomienia. Można 
też pluć mąką pszenną lub ziemniaczaną, 
albo nią rzucać w stronę ognia, co daje 
podobny efekt. Dzieci, nie róbcie tego 
same w domu!
Trenujecie z ogniem?
Nie, na sucho. Musimy dopracować ide-
alnie każdy szczegół, bo gdy dochodzi 
ogień, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. 
W każdej chwili może dmuchnąć wiatr, 
więc musimy być maksymalnie skupione 
na bezpieczeństwie, a nie na krokach. 
Czy zdarzyły się wam albo publiczności 
jakieś wypadki?
Poważne nigdy, choć my zawsze mamy ja-
kiś tam uszczerbek na skórze. Publiczność 
jest oddzielona od sceny misami z ogniem 
albo jest taśma, ochroniarze, nie zdarzyło 
się jeszcze, żeby ktoś ucierpiał. 

Zainteresowanie pokazami ognia jest 
bardzo duże i Inferis często jeździ z wy-
stępami. Jest zapraszany na Śląsk, do Kra-
kowa, gościł na festiwalach i imprezach 
miejskich oraz w telewizyjnej Dwójce. 
Kalendarium można prześledzić na stronie 
internetowej i Facebooku. Oprócz mojej 
rozmówczyni grupę tworzą: Ola Skurzok 
z Cieszyna, Aneta Klimczak z Lesznej  
i Arek Gruszka z Żywca. Monika Niemiec

Burmistrz Miasta Ustroń 
informuje, 

że na tablicy ogłoszeń, na okres 
21 dni zostały wywieszone wykazy 
z dnia: 9 i 10 maja 2016 r. dotyczące 
gminnych nieruchomości przezna-
czonych na okres do lat 3 do najmu 
na cele garażowe oraz do dzierżawy, 
w celu umieszczenia urządzenia 
elektroenergetycznego przyłącza 
kablowego ziemnego.

19/2016/3/O

M. Śliż.                                          Fot. M. Niemiec
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TO NIE JEST REJON 
DLA OBROŃCÓW ŻYCIA

Jedni krytykowali, inni podpisywali.                                                                  Fot. A. Jarczyk

Marcin Gądarowski 
ul. Stawowa 2A Ustroń

Med-Lab Suchanek 

tel. 792-531-258

GABINET 
STOMATOLOGICZNY

19/2016/3/R

Godzina 15 wolontariusze fundacyjni 
rozkładają plakat z drastycznymi zdję-
ciami i stolik, na którym ułożyli karty 
do podpisu oraz treść projektu ustawy 
całkowicie zakazującej aborcji. Przez 
megafon wzywają do poparcia inicjatywy. 
Pojawiają się przedstawiciele mediów 

lokalnych, zadają pytania dotyczące akcji: 
„Dlaczego tu stoicie?”, „Jakie akcje będą 
organizowane w najbliższym czasie?”. 
Wolontariusze podkreślają, że akcja ta 
inauguruje działalność Fundacji „Pro-
-prawo do życia” w Ustroniu. W ramach 
jej działań 14 maja odbędzie się kurs dla 

proliferów, na który może się zgłosić każ-
dy, kto wypełni formularz zgłoszeniowy 
znajdujący się na stronie fundacji. 

Do stolika podchodzą ludzie, spoglądają 
na plakat. 30 osób popiera inicjatywę oby-
watelską, wyraża swoje poparcie, mówiąc: 
„Takie akcje są potrzebne”. Młoda dziew-
czyna, mimo że nie może się podpisać 
z powodu swojej niepełnoletności, chętnie 
włącza się w akcję – bierze parę kart i rusza 
w miasto, aby zebrać podpisy. 

Pojawiają się jednak głosy sprzeciwu. 
Dwie starsze panie tylko kiwają głowami 
na znak swojej dezaprobaty, inna kobieta, 
wyraźnie oburzona, tłumaczy wolontariu-
szom, że takie akcje szkodzą dzieciom, bo 
przekaz jest zbyt drastyczny. Podchodzi 
także mężczyzna, który wprost nazywa 
działaczy fundacyjnych ciemnotą, która 
chce zakazywać badań prenatalnych. 

Wolontariusze ze spokojem przyjmują te 
słowa i tłumaczą, że nie ma w projekcie 
ustawy zakazu przeprowadzania badań 
prenatalnych, wystarczy tylko przeczytać. 
Mężczyzna jednak obstaje przy swoim 
stanowisku dodając, że Ustroń to nie jest 
rejon, na którym takie działania mogą się 
odbywać. Działacze Fundacji „Pro-prawo 
do życia” stwierdzili, że wobec takich 
postaw, tym bardziej należy na terenie 
Ustronia przeprowadzać akcje.

O godzinie 18, po trzygodzinnym pi-
kietowaniu, akcja zostaje zakończona. 
Działacze przygotowują się do kursu dla 
proliferów, który będzie organizowany za 
tydzień w sobotę. Zachwalają: „Kurs jest 
bezpłatny, prowadzony w bardzo ciekawy 
sposób, bo przede wszystkim jest nasta-
wiony na aktywizację uczestników”. 

                              Agnieszka Jarczyk

30 kwietnia w Galerii Mufl on „Sztuka 
Dla Ciebie” odbył się wernisaż wystawy 
Zofii Szoty „Akwarele”. Galeria pręż-
nie działa pod okiem Izabeli Burczak, 
a  dzięki temu goście hotelu i inni zaintere-
sowani mogli podziwiać niezwykle lekkie 
i delikatne prace malowane akwarelami. 

Po krótkim przywitaniu oraz podzięko-
waniach przyszedł czas na najważniejszy 
punkt programu – obcowanie ze sztuką 
sam na sam. Każdy z gości przy lampce 
wina mógł podziwiać dzieła artystki w jej 
obecności oraz raczyć się rozmową. Dzięki 

niezwykłej osobowości Zofi i Szoty spot-
kanie miało wyjątkowy charakter. Autorka 
obrazów to osoba ciepła i kontaktowa, 
dzięki czemu żaden z gości nie mógł czuć 
się nieswojo. 

Podziwianie kolejnej z wystaw uwień-
czone zostało spotkaniem przy kawie 
w hotelowej kawiarni.

„Sztuka Dla Ciebie” to przedsięwzięcie, 
dzięki któremu każdy, bez względu na wiek 
i wykształcenie, może stać się czynnym 
i świadomym odbiorcą sztuki. Może z nią 
obcować jakby mimochodem.          (AN)

AKWARELE  W  MUFLONIE

Ustroń, malownicze miasteczko u podnóża gór, po raz pierwszy przeżyło najazd 
obrońców nienarodzonych dzieci. Fundacja „Pro-prawo do życia” zorganizowała 
pikietę przed urzędem miasta połączoną ze zbiórką podpisów pod inicjatywą oby-
watelską „Stop Aborcji”. Jakie były reakcje mieszkańców?

Właściciel fi rmy, zajmującej się roz-
biórką byłego ośrodka wypoczynkowego 
w dzielnicy Zawodzie, 9 maja powiado-
mił ustrońskich policjantów o kradzieży 
włamaniem do budynków nieczynnego 
ośrodka wczasowego w Ustroniu. W cią-

gu kilku dni sprawca skradł wyposażenie 
i różnego rodzaju sprzęt agd. Jego łupem 
padły m.in. telewizory, radia, lodówki, 
kuchenki oraz grzejniki elektryczne, 
gaśnice, ekspres do kawy, naczynia 
kuchenne i sztućce. Straty oszacowa-
no na ponad 3600 złotych. Policjanci 
z ustrońskiego komisariatu ustalili, że 
sprawcą jest jeden z pracowników fi r-
my rozbiórkowej. 50-letni mieszkaniec 
powiatu nakielskiego został zatrzymany 
w policyjnym areszcie. Dziś mężczyzna 
zostanie przesłuchany przez kryminal-
nych z Ustronia. Za kradzież z włama-
niem grozi kara do 10 lat więzienia

KRADŁ 
AGD
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BEZPIECZNE  SKRZYŻOWANIE?
rzeczywiste zagrożenia. Te same statystyki 
mówią nam, że najbardziej niebezpiecznym 
odcinkiem drogi wojewódzkiej jest odcinek 
w Ustroniu. Dlaczego? Bo jest tu najwięk-
sze natężenie ruchu. 
Wróćmy do Hermanic, czy to skrzyżo-
wanie jest bezpieczne, biorąc pod uwagę 
układ przecinających się dróg, łuki, 
wzniesienia?
W mojej ocenie jak najbardziej tak. Są 
zastosowane wszystkie elementy, jakie 
powinny być zastosowane. 
To dlaczego dochodzi tutaj do większej 
liczby wypadków niż na innych skrzy-
żowaniach?
Na to pytanie nie jestem w stanie udzielić 
odpowiedzi. Kiedy analizowaliśmy ostatni 
śmiertelny wypadek z udziałem motocy-
klisty, zadawaliśmy sobie pytanie, jak do 
tego doszło, skoro widoczność od strony 
Kozakowic jest dobra. Przejdźmy na ul. 
Kozakowicką w miejsce, gdzie stoją sa-
mochody, chcące przeciąć ul. Katowicką. 
Nie można zaprzeczyć, że dokładnie widać 
samochody nadjeżdżające od strony Sko-
czowa. Gdy przejdziemy na ul. Dominikań-
ską i spojrzymy w stronę Ustronia również 
nic nam nie zakłóca widoczności. W tym 
miejscu jedynie trzeba dbać o przycinanie 
trawy, bo wyjeżdżamy z obniżonej drogi. 
No właśnie, włączanie się do ruchu pod 
górkę nie jest komfortowe.
Przyznaję, że nie jest, ale kierowcy muszą 
umieć taki manewr wykonywać bezpiecz-
nie, tego uczą się na kursach prawa jazdy. 
Poruszając się samochodem napotykamy 
na wiele podobnych utrudnień i nie mogą 
nam przeszkadzać w bezpiecznej jeździe. 
Zgodzę się, że widoczność jest dobra, ale 
w przypadku, gdy kierowcy zaczynają 
wyprzedzać tuż przed skrzyżowaniem, 
łatwo przeoczyć nadjeżdżający samo-
chód. 
Na pewno, choć przed samym skrzyżo-
waniem nie można wyprzedzać, o czym 
informuje nas ciągła linia. Tutaj, prawie do 
samego skrzyżowanie widać dokładnie dwa 
pasy i można zaobserwować jak rozwija 
się sytuacja. Dzięki możliwości wglądu 
do zapisów monitoringu, zainstalowanego 

Asp. R. Wajda.                         Fot. M. Niemiec

Śmiertelny wypadek z udziałem moto-
cyklisty końcem kwietnia, w następnym 
tygodniu groźnie wyglądająca kolizja  
i na co dzień mniejsze stłuczki to rze-
czywistość na skrzyżowaniu ul. Katowi-
ckiej z ul. Dominikańską i Kozakowicką. 
Właśnie w tym miejscu umówiłam się na 
rozmowę z asp. Robertem Wajdą. 

Mieszkańcy Ustronia podchodzą do 
tematu bardzo emocjonalnie, czy to 
skrzyżowanie jest rzeczywiście takim 
czarnym punktem na mapie powiatu?
Przygotowując się do tej rozmowy prze-
śledziłem statystyki zdarzeń drogowych 
na terenie Ustronia oraz powiatu i powiem, 
że liczby tego nie potwierdzają. W naszym 
rejonie najbardziej niebezpieczne jest 
skrzyżowanie ul. Katowickiej z Wiślańską 
w Skoczowie, natomiast najbardziej nie-
bezpiecznym miejscem jest Kisielów, gdzie 
w jednym wypadku zginęły trzy osoby. 
Jak widać statystyka nie zawsze oddaje 

w sąsiadującej ze skrzyżowaniem firmy, 
wiemy, że takie sytuacje nie miały miejsca 
w czasie wypadków, które się tu zdarzyły. 
Nie zaprzeczy pan jednak, że prędkość 
jest problemem.
To jest problem na wszystkich polskich 
drogach. Brakuje nam jeszcze kultury jaz-
dy, czego przejawem jest m.in. ostrzeganie 
innych kierowców o punktach kontroli po-
jazdów. To miganie ma oznaczać niebezpie-
czeństwo, którym w tej sytuacji jest patrol 
policji. Chciałbym, żeby użytkownicy dróg 
mieli świadomość, że policjanci eliminują 
niebezpieczne zachowania na drodze, 
między innymi nadmierną szybkość, ale 
także kierowców jeżdżących w stanie 
nietrzeźwym, bez pasów, bez uprawnień 
do kierowania pojazdami, samochodami 
niedopuszczonymi do ruchu. To oni po-
wodują niebezpieczne sytuacje na drodze, 
doprowadzają do kolizji i wypadków, to oni 
nam zagrażają, a nie patrole. Trzeba jeździć 
rozsądnie, stosować się do ograniczeń 
prędkości, a nie pędzić na złamanie karku  
i liczyć na to, że przez CB Radio dostanie-
my ostrzeżenie o policji. W dużym stopniu 
sami odpowiadamy za swoje bezpieczeń-
stwo. 
Czy jednak można zrobić coś, co pomo-
głoby kierowcom bezpiecznie przejechać 
przez to skrzyżowanie? 
Nie przedstawię tu żadnych gotowych 
rozwiązań, bo ze względu na bardzo wy-
sokie koszty, na razie nie mamy co liczyć 
na budowę bezkolizyjnego skrzyżowania 
czy sygnalizacji świetlnej. Choć w sprawie 
tej ostatniej pisaliśmy do Wojewódzkiego 
Zarządu Dróg wskazując na potrzebę takiej 
regulacji ruchu. Na razie chcąc przejechać 
przez drogę wojewódzką, musimy po 
prostu uzbroić się w cierpliwość, skon-
centrować się, nawet przyciszyć radio czy 
uspokoić dzieci. Nie ryzykować, a może 
zdążę, bo właśnie w takich momentach, 
uciekają nam pewne szczegóły. Apeluję 
też do kierowców samochodów stojących 
w następnej kolejności, żeby nie wywierali 
presji podjeżdżając blisko do poprzedza-
jącego samochodu, a już na pewno nie 
poganiali klaksonem. 
Są propozycje, żeby zamknąć przejazdy 
przez drogę wojewódzką.
Niosłoby to za sobą poważne konsekwen-
cje. Spójrzmy chociażby na to skrzyżowa-
nie. Na styku ul. Katowickiej i Kozako-
wickiej mamy siedzibę firmy. Przy takim 
rozwiązaniu duże samochody, które wyjeż-
dżają z jej terenu, nie mogłyby skierować 
się od razu w stronę Skoczowa, Bielska, 
Katowic, tylko musiałby jechać w stronę 
Ustronia. Tam na skrzyżowaniu ul. Katowi-
ckiej z Cieszyńską, nie mogłyby zawrócić, 
więc musiałyby wjechać do centrum miasta 
i potem ul. Skoczowską wrócić na drogę 
wojewódzką. Tych firm jest tu dużo, nie 
sądzę, żeby mieszkańcy chcieli skierować 
cały ten ruch do miasta. 
Mieszkańcy Hermanic chcieliby posta-
wić przed skrzyżowaniem duże tablice 
informujące o niebezpiecznym skrzyżo-
waniu i liczbie wypadków śmiertelnych, 
które się tu zdarzyły.
Po analizie statystyk okazało się, że znaki 
informujące o tzw. czarnych punktach nie 

Po ostatniej majowej stłuczce.                                                                              Fot. W. Herda (cd. na str. 11)
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przynoszą rezultatów i nie stawia się ich 
już przy drogach. 
Na zebraniu mieszkańców osiedla 
Poniwiec informowano, że dyrektor 
Wojewódzkiego Zarządu Dróg wstępnie 
zgodził się na zainstalowanie sygnalizacji 
świetlnej na żądanie przy skrzyżowaniu 
ul. Katowickiej z ul. Drozdów. Czy ta-
kie rozwiązanie byłoby możliwe w tym 
miejscu?
Tego typu światła nie powstaną ani przy 
ul. Drozdów, ani przy Dominikańskiej. 
Zatrzymywanie ruchu weekendowego  
i sezonowego spowodowałoby komplikacje 
komunikacyjne i korki, które i bez tego 
zdarzają się w dniach, kiedy mieszkańcy 
Śląska wracają z urlopów. Otrzymaliśmy 
zapytanie o takie rozwiązanie z Komendy 
Wojewódzkiej Policji i wyraziliśmy nega-
tywną opinię. 
Kiedy instalacją i obsługą radarów 
zajęła się Inspekcja Ruchu Drogowego, 
zlikwidowano urządzenie, które stało na 
tym skrzyżowaniu. Potem jeszcze kilka 
lat straszyło puste pudło, zasłaniające 
przy okazji widoczność. Może udałoby 
się przywrócić fotoradar.
To wydaje mi się rozsądną propozycją,  

a przy okazji jedynym rozwiązaniem, 
które można by tu realnie i nie w jakimś 
bardzo długim czasie wprowadzić. Nie ma 
innych skutecznych narzędzi ograniczenia 
prędkości. Gdy ludzie widzą patrol policji 
zwalniają, ostrzegają innych i skuteczność 
takich działań nie jest zbyt duża, zwłaszcza 
przy naszych możliwościach kadrowych  
i sprzętowych. Już napisaliśmy wniosek 
do Inspekcji Ruchu Drogowego o przy-
wrócenie radaru. 
Co jeszcze można by zrobić, żeby zwięk-
szyć bezpieczeństwo pieszych i kierow-
ców w tym miejscu. 
Moim zdaniem należałoby zlikwidować 
przejście dla pieszych. Już sobie wyob-

rażam oburzenie mieszkańców, więc od 
razu uspokajam, że nie oznaczałoby to 
zakazu przechodzenia przez drogę w tym 
miejscu. Wiemy z doświadczenia, że osoby 
wchodzące na pasy i przechodzące przez 
jezdnię tracą czujność, bo słusznie uważają, 
że mają pierwszeństwo. To pierwszeństwo 
im nie pomoże, gdy niezdyscyplinowany 
kierowca jednak wjedzie na przejście. 
Przechodzenie przez jezdnię bez pasów, 
wzmaga ostrożność. Na pewno będziemy 
wspierać wszelkie rozsądne rozwiązania, 
które można by zastosować na tym skrzy-
żowaniu i mam nadzieję, że będziemy tu 
jak najrzadziej przyjeżdżać interwencyjnie. 
                  Rozmawiała: Monika Niemiec

Rok Zdarzeń 
ogółem Wypadki Ranni Zabici Kolizje

2011 9 1 1 0 8
2012 8 1 1 1 7
2013 3 2 2 1 1
2014 8 0 0 0 8
2015 14 5 6 0 9

2016 do 
28 kwietnia 4 1 0 1 3

Ogółem 46 10 10 3 36

PLAC  ZABAW 

KONCERT  WIOSENNY

D. Szarzec dokonuje ostatnich poprawek.                                                           Fot. W. Suchta

5 maja w Miejskim Domu Kultury 
„Prażakówka” odbył się Koncert Wio-
senny w wykonaniu uczniów Ogniska 
Muzycznego prowadzonego przez To-
warzystwo Kształcenia Artystycznego. 
Młodzi artyści na scenie, a na widowni 
całe rodziny. Repertuar urozmaicony, 
a przeważały skrzypaczki, choć grano 
także na gitarze, fortepianie, keyboar-
dzie, saksofonie, akordeonie. Tego dnia 
w „Prażakówce” wystąpili: Magdalena 
Gibiec, Natalia Łupieżowiec, Aleksandra 
Górny, Pamela Michałek, Max Wito-
szek, Łukasz Gruszka, Laura Górny, 

W Jaszowcu powiększa się strefa rekrea-
cyjna, czyli tereny nad potokiem Jaszowiec 
z urządzeniami dla dzieci i dorosłych.  
W ostatnich dniach do użytku oddano 
kolejne urządzenia na zagospodarowanym 
terenie. Obecnie od Domu Nauczyciela 
wzdłuż potoku Jaszowiec zorganizowany 
teren rekreacyjny sięga hotelu Colonia.
– To już ostatnie poprawki i plac będzie 
czynny na pewno od połowy maja – mówi 
wykonawca Dariusz Szarzec z firmy PHU 
Izabela Szarzec. – To co obecnie powstało 
jest dla nieco większych dzieci, a jedynie 
brak piaskownicy, na co już mi zwrócono 
uwagę. Może w przyszłości powstanie, 
ale trudno mi powiedzieć, jakie plany ma 
Urząd Miasta. Robiąc plac trzeba było pod-
nieść teren, ale udało się wszystko dopiąć.

Można jeszcze dorzucić, że  przydałoby 
się połączenie placu z ul. Wczasową ja-
kimś skromnym  mostkiem.               (ws)

Kaja Wiercigroch, Filip Ludorowski, 
Zachariasz Bortliczek, Nikola Smyk, 
Urszula Chwastek, Laura Legierska, 
Patrycja Łukosz, Martyna Rzyman, Ja-
kub Dziadecki, Piotr Gawlas, Daniel 
Troszok, Julia Szwarc, Natalia Gomola, 
Jakub Kuźnik, Hania Morel, Tomasz No-
wak, Julia Greene, Przemysław Gawlas, 
Kacper Śliż, Borys Jędrzejczyk, Natalia 
Woner, Mikołaj Kubik, Karolina Rymorz, 
Tymoteusz Greń, Nikodem Pikul, Kamil 
Gruszka, Teresa Leś, H. Legierski, To-
mek Nowak.

          Tekst i zdjęcie: Wojsław Suchta

(cd. ze str. 10)
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Dzieci wciąż zadziwiają pomysłowością. Na zdjęciu autorzy najlepszych prac.        Fot. P-1

27 kwietnia już po raz szósty Przed-
szkole nr 1 miało ogromną przyjemność  
i zaszczyt gościć w swoich murach laurea-
tów konkursu plastycznego „Las wiosną”.

Jak co roku na konkurs wpłynęło bardzo 
wiele pięknych, kolorowych i nietuzin-
kowych prac ze wszystkich ustrońskich 
przedszkoli. Mimo, że konkurs odbywa się 
już od kilku lat, nadal zadziwia pomysło-
wość, świeżość i oryginalność tworzonych 
obrazów. Okazuje się, że dziecięca wyob-

raźnia oraz polot i fantazja nauczycielek 
przedszkola, pod okiem których powstają 
dzieła, nie mają sobie równych. Tym 
trudniejsze zadanie miało 3- osobowe jury  
w składzie: Magdalena Lupinek, Domini-
ka Sikora i Wanda Hanslik.

Ostatecznie po długich dyskusjach  
i naradach, wziąwszy pod uwagę inwen-
cję, estetykę, różnorodność technik i ma-
teriałów wykorzystanych w pracach oraz 
samodzielność ich wykonania komisja 
wyróżniła następujące prace:

- w kategorii 3- latków: 1. m. Krzysz-
tof Kopij P7, 2. m. Wojtek Glajc P2, 3. 
m.  Estera Ząber P6, wyróżnienie: Ewa 
Cieślar P4; - w kategorii 4- latków: 1. 
m. Aleksandra Szozda P7, 2. m. Hanna 
Gabryś P6, 3. m. Martynka Zwierniak P1, 

LAS
WIOSNĄ

wyróżnienie: Julia Zamojska P5;  - w kate-
gorii 5- latków: 1. m. Adriana Szarzec SP 3 
z oddziałami przedszkolnymi, 2. m. Maciej 
Traczyk P7, 3.  m. Agnieszka Staniek P2, 
wyróżnienie: Mikołaj Orzoł P4 i Antonina 
Krysta P7; - w kategorii 6- latków: 1. m. 
Gabriela Lubecka SP3zOP, 2. m. Zuzanna 
Buszydlik P6, 3. m. Cheyenne Kruger SP3 
z OP, wyróżnienie: Amelia Olma P5. 

Uroczystość wręczenia dyplomów  
i nagród uświetniły występy dzieci z grupy 
„Wesołych Krasnoludków”. Wraz ze swoją 
panią Magdą, która wcieliła się w rolę 
malarza wypełniły całą przestrzeń muzyką, 
tańcem i słowem.

Tuż potem przewodnicząca jury, pani 
Magdalena Lupinek wręczyła autorom 
wszystkich nagrodzonych prac pamiątko-
we dyplomy i nagrody.          

Pragniemy gorąco podziękować 
wszystkim sponsorom i darczyńcom, 
a byli to: Nadleśnictwo Ustroń, Lucyna 
Kozioł - sklep „Papierniczy świat”, Bar-
bara Jendrulek - sklep papierniczy „Pami”, 
Krystyna Sikora- Biuro Rachunkowe, 
Aleksandra Sikora - Radca prawny, Grze-
gorz Kisiała - Usługi Budowlane, Renata 
Naglik - Spółdzielnia Brenna. To dzięki 
Państwa hojności i wsparciu dzieci mogły 
otrzymać atrakcyjne prezenty i słodki 
poczęstunek.

Czasem wdzięczność trudno jest ubrać 
w słowa... Wtedy proste - dziękujemy - za-
wiera wszystko, co chcemy wyrazić.

Organizatorzy

ALE  MI  SIĘ  TU PODOBA

Swoją przygodę ze stolicą Czech rozpo-
częli w ukrytym przed wzrokiem turystów, 
acz pięknym, włoskim ogrodzie przy baro-
kowym pałacu Wallensteina na Małej Stra-
nie. Tam mogli podziwiać urokliwe stawy 
i fontanny oraz sztuczną grotę i wolierę  
z ptakami drapieżnymi. Uczniowie z za-
ciekawieniem wypatrywali ptaków ukry-
wających się w zakamarkach sztucznej 
jaskini. Zachwyt wśród zwiedzających wy-
wołały przechadzające się między posągami  
z brązu dorodne pawie z pięknymi ogonami. 

Jeden z nich zaprezentował nawet gościom 
z Ustronia swoje wdzięki. 

Kolejnym punktem programu wyciecz-
ki była dzielnica zamkowa - Hradczany.  
O godzinie dwunastej dzieci miały okazję 
zobaczyć uroczystą zmianę warty honorowej 
na Zamku Praskim. Przemierzając kolejno 
zamkowe dziedzińce, grupa młodych po-
dróżników z Ustronia dotarła pod ogromną 
gotycką Katedrę św. Wita. Wnętrze Katedry 
olśniło wszystkich swoim monumentali-
zmem i finezyjnymi detalami. Dzieci mogły 

również zobaczyć Salę Władysławowską  
w Pałacu Królewskim. Dzisiaj w tej właśnie 
sali zaprzysięgany jest prezydent Czech. Pa-
łac Królewski to współcześnie jego siedziba. 
Równie intrygująca była Złota Uliczka. Sto-
jące przy niej maleńkie różnokolorowe domy, 
jakby dla krasnoludków, kontrastowały  
z ogromem Zamku.

Słynnym Mostem Karola młodzi turyści 
wraz z opiekunami przeszli w kierunku 
Staromiejskiego Rynku. Po drodze za-
gwarantowali sobie szczęśliwą przyszłość  
i powrót do Pragi, „obowiązkowo” doty-
kając znajdującego się na moście posągu 
św. Jana Nepomucena. Na Starym Rynku 
uczniowie mogli podziwiać zabytkowy 
ratusz z astronomicznym Zegarem Orloj.  
O równej godzinie szesnastej zegar dał długo 
wyczekiwane przez dzieci „show”. Figurki 
ozdabiające ten skomplikowany zegarowy 
mechanizm na moment „ożyły”. Dzieciom 
udało się również wziąć udział w pokazie 
ogromnych mydlanych baniek. Ucznio-
wie dostali od wychowawców pamiątkowe 
drewniane breloczki z Krecikiem - postacią 
z kultowego czeskiego filmu animowanego.

Z rynku nasza grupa udała się w kierunku 
dworca kolejowego. W drodze powrotnej  
z Pragi do Czeskiego Cieszyna dzieci, mimo 
zmęczenia, wciąż dzieliły się swoimi wra-
żeniami. Późnym wieczorem wróciły do 
domów.

Dobrym podsumowaniem wycieczki będą 
słowa jednej z uczennic, która w drodze  
z praskiego rynku na stację kolejową zmę-
czona, ale podekscytowana powtarzała  
z zachwytem: „ale mi się tu podoba!”. 

                                          Joanna Strach

W sobotę 23 kwietnia w ramach zajęć turystycznych uczniowie klasy 3a i 4a Szkoły 
Podstawowej nr 2 pod opieką wychowawców Grażyny Pilch, Krystyny Foltyn, Anny 
Depty, rodziców, wolontariuszki i przewodniczki Magdaleny Herzyk wyruszyli ze 
stacji kolejowej w Czeskim Cieszynie na jednodniową wycieczkę do Pragi. 

Z Pragi uczniowie przywieźli piękne wspomnienia i breloczki z Krecikiem.              Fot. SP-2
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TYDZIEŃ  ZIEMI  W  DWÓJCE
Od 18 do 22 kwietnia uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 obchodzili 

„Tydzień Ziemi” pod hasłem „Tolerancja i przyjaźń, szanujmy się nawzajem”. Ob-
chodom towarzyszyły liczne imprezy, a każdy dzień wyróżniał się kolorem ubrania. 

Na korytarzach było zielono, niebiesko, 
biało, żółto i różowo – fioletowo. Świę-
towanie rozpoczęliśmy happeningiem. 
Przedstawiciele klas IV-VI wykonywali 
prace plastyczne do wiersza Barbary Bo-
rzymowskiej „Pan Bóg usiadł”, a klasy 
I-III do wiersza „Psi nos” tej samej autorki. 
Ogłoszono konkurs fotograficzny dla klas 
starszych pt. „Nasi domowi przyjaciele”, 
a dla klas młodszych konkurs plastyczny 
pt. „Zwierzęcy bohater filmowy”. We 
wtorek klasy IV udały się do oczyszczalni 

ścieków w Ustroniu, gdzie zapoznały się 
ze sposobami oczyszczania wody. W tym 
dniu odbył się również konkurs przyrod-
niczy dla wszystkich uczniów. Kolorem 
obowiązującym tego dnia był niebieski 
jako symbol akceptacji i wyrozumiałości 
dla odmiennych zachowań innych ludzi 
– autyzmu. Nauczyciele czytali uczniom 
książkę Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel 
pt. „Kosmita”. Tytułowy bohater książki 
jest dzieckiem autystycznym, którego po-
jawienie się na świecie jest wyzwaniem dla 

całej rodziny, a zwłaszcza dla jego dziesię-
cioletniej siostry Oli. W środę odwiedził 
nas hodowca zwierząt Andrzej Pająk  
i opowiadał o gadach, ilustrując wykład 
żywymi okazami. W kolejnym dniu gościł 
w naszej szkole przyrodnik Justyn Kołek, 
znany ekspert grzybów. Zapoznał nas 
z grzybami jadalnymi i trującymi, które 
można spotkać w lasach oraz pokazał jak 
je rozróżniać.

 Na zakończenie „Tygodnia Ziemi” 
klasy I-III miały spotkanie z panią leś-
nik Anną Jaworską, która opowiadała 
o życiu zwierząt w lasach beskidzkich, 
klasy drugie przygotowały krótką scenkę 
o przyjaźni i tolerancji ludzi i zwierząt. 
Odbył się również apel podsumowujący, 
na którym rozdano nagrody za konkursy: 
kolorów i przyrodniczy. Konkurs kolo-
rów wśród klas starszych wygrała IVa,  
wśród młodszych: 2a, 2c i 3a. Najlepszymi 
przyrodnikami zostali: Róża Mynarz 4b, 
Artur Niemiec 5c, Weronika Weinert 5a, 
Kamil Faron 6a, Filip Ludorowski 1b, 
Julia Wantulok 2c, Zuzanna Tomala 2b, 
Jakub Kuźnik 3b. Rozstrzygnięto rów-
nież konkurs fotograficzny: 1. m. Artur 
Niemiec 5c, 2. m. Natalia Kluz 4a, 3. m. 
Sebastian Konieczny 5c, wyróżnienie – 
Julia Fuczyło 4a. 

Nagrodzono również albumy Mateu-
sza Procnera 4b oraz Pawła Błachuta 4b  
i Natalii Dąbek 4a. Wyróżniono pra-
ce: Eweliny Molek 4a, Igora Gomoli 4a  
i Jakuba Kasiaka 4a. W konkursie pla-
stycznym: 1. m. Patrycja Cieślar 1c  
i Natalia Madzia 3a, 2. m. Blanka Staszko 
1c i Mikołaj Kubik 2a, 3. m. Eliza Gaś 2d 
oraz Michał Sobolewski 1a. Wyróżniono 
prace: Wiktorii Adasiak 2d, Piotra Krasa 
3b, Michaliny Kiecoń 2a, Mikołaja Hellera 
3a, Zofii Kamieniorz 2d, Przemka Gaw-
lasa 3a, Karoliny Sadlok 1d, Dominka 
Pinkasa 1d i Julii Blachy 1d.

Wykonując różnorodne działania ucz-
niowie uczyli się odpowiedzialności, 
tolerancji, aktywności, umiejętności 
współpracy w zespole, wrażliwości na po-
trzeby innych, jednocześnie angażując się  
w życie społeczności szkolnej. 

Krystyna Foltyn

Prawdziwe obcowanie z przyrodą.                                                                                  Fot. SP-2

ZAOWOCUJĄ  NA  PRZYSZŁOŚĆ

Dwa kolejne mecze w III lidze seniorów 
rozegrali piłkarze ręczni MKS Ustroń. 
27 kwietnia grali w Jasienicy, 5 maja  
w Bytomiu. Poprosiłem trenera MKS 
Ustroń Piotra Bejnara o podsumowanie 
tych dwóch meczów.

O meczu w Jasienicy P. Bejnar powie-
dział:

- Ten mecz powinniśmy w pierwszej 
połowie wygrać z przewagą dziesięciu bra-
mek, w drugiej przegrać też dziesięcioma 
bramkami. Po 20 minutach prowadziliśmy 
sześcioma bramkami, a do tego nie wyko-
rzystaliśmy dziesięciu czystych sytuacji  
i karnego. Potem trochę bałaganu, a druga 

połowa katastrofalna. Przez 20 minut tylko 
Krzysztof Bielesz rzucił dwie bramki.  
W ogóle to rzucił on w drugiej połowie 
5 bramek, reszta na 17 prób jedną. Po 
raz kolejny bramkę zamurował Wojciech 
Droździk, bramkarz z ekstraklasowym 
doświadczeniem. Można powiedzieć, że 
przegraliśmy wygrany mecz. Dużo emo-
cji, po 16 minut kar w obu drużynach. 
Mecz na pewno pożyteczny na przyszłość.

O meczu w Bytomiu P. Bejnar powie-
dział:

- W Bytomiu doszło kilku starszych za-
wodników, więc się wzmocnili. W drugiej 
połowie prowadziliśmy nawet pięcioma 

bramkami, niestety kolejny raz doprowa-
dziliśmy do nerwowej końcówki. Bytom 
dochodzi nas dwie minuty przed końcem. 
Na 15 sekund przed końcem przy remisie 
biorę czas. Nasza akcja kończy się rzutem 
karnym i już po czasie z karnego Krzysz-
tof Bielesz rzuca zwycięską bramkę. Oba 
mecze z emocjami, na pewno zaowocują 
na przyszłość.

MKS Ustroń w obu spotkaniach repre-
zentowali (w nawiasach strzelona bramki): 

Damian Kurowski, Witold Chwastek, 
Kamil Kopieczek – Krzysztof Bielesz (14), 
Marek Cholewa (6), Dawid Jenkner (8), 
Michał Jopek (9), Adrian Miśkiewicz (2), 
Szymon Gogółka (10), Mateusz Turoń (5), 
Krzysztof Kotela, Kacper Matlak, Marcin 
Oświecimski, Łukasz Cieślar, Adam Deda, 
Bartłomiej Kopij (3), Hubert Jaworski.

13 maja o godz. 17.30 MKS Ustroń  
w sali SP-1 podejmować będzie Imperium 
Katowice.                                           (ws)

Grom Jasienica - MKS Ustroń 27:22 (11:14)
MOSM Bytom - MKS Ustroń 34:35 (15:17)
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Na spotkaniu można wypić kawę lub herbatę, zjeść ciasteczko 
i inne łakocie i porozmawiać ze znajomymi. Czytamy także 
ciekawe artykuły prasowe i kawały. 

Swoją pracę rozpoczął nowy Zarząd Koła. Na spotkaniu  
2 grudnia 2015 r. rezygnację z zajmowanych stanowisk złożył 
dotychczasowy przewodniczący Zarządu, wiceprzewodniczący 
i sekretarz, a 15 grudnia na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu 
Członków Koła nr 2 na te stanowiska zostały wybrane nowe 
osoby. 29 lutego rezygnację złożył czwarty członek starego Za-
rządu i tym samym z poprzedniego Zarządu została tylko pani 
skarbnik Irena Święczek. Oprócz niej obecnie Zarząd tworzą: 
przewodniczący Wincenty Janus, wiceprzewodniczący Andrzej 
Kalarus, sekretarz Marta Janus, członek Zarządu Jerzy Graca. 
9 marca świętowaliśmy „Dzień Kobiet”, były życzenia, kawa, 
herbata i dobre ciasteczko, każda Pani otrzymała bombonierkę  
 galaretką w czekoladzie. 

Przyszła wiosna i zaczęły się wojaże: 10 kwietnia 39 człon-
ków pojechało na koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia w Katowicach. 13 kwietnia na nasze spotkanie 
zaprosiliśmy przewodniczącego Rady Miasta Artura Kluza, który 
udzielił nam odpowiedzi na pytania o służbę zdrowia, basen, boi-
sko sportowe, fundusz obywatelski, uniwersytet trzeciego wieku. 

20 kwietnia 32 emerytów pojechało na 3 dniową wycieczkę do 
Lichenia. W programie wycieczki było zwiedzanie Sanktuarium 
św. Józefa w Kaliszu, Sanktuarium w Licheniu, zabytków Gnie-
zna, muzeum i osady w Biskupinie, Kruszwicy i Mysiej Wieży. 
W drodze powrotnej mieliśmy zwiedzić zamek w Pławniowicach, 
lecz z przyczyn technicznych było to niemożliwe i zwiedziliśmy 
Sanktuarium w Częstochowie. Pani Przewodnik ciekawie opo-
wiadała o zwiedzanych miejscach, historii regionów  i mijanych 
miejscowości. Wycieczka była udana, a humory dopisały. 

Dalsze nasze plany przed wakacjami to: 19 maja wyjazd do 
ogrodów w Goczałkowicach i Pisarzowicach, 1 czerwca smażenie 
jajecznice przy stawach w Hermanicach, 15 czerwca wycieczka 
do ZOO w Ostrawie, a pierwsze półrocze zakończymy 29 czerwca 
pieczeniem kiełbasek. Na wycieczki w ramach wolnych miejsc 
zapraszamy niezrzeszonych.                                                                                               

Wincenty Janus, przewodniczący Koła nr 2

SPOTKANIA  I  WYCIECZKI
W tym roku pierwsze spotkanie Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 2 w Ustroniu 
odbyło się 13 stycznia. Ustrońskie Koło ma 102 człon-
ków, którzy spotykają się w środy w MDK „Prażakówka” 
w godz. 10.00-11.30. 

19/2016/5/R

 - RECEPCJONISTKA  - POMOC KUCHENNA
 - KUCHARZ - KELNER / KELNERKA
  - POKOJOWA      
          Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV:
 mailem na adres:  rekrutacja@uzdrowisko-ustron.pl
 lub osobiście:  w Biurze Obsługi Spółki ul. Sanatoryjna 1, 
   43-450 Ustroń - Biuro Kadr i Płac (pokój nr 11)

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 
33 856 56 61, 33 856 63 07

Przedsiębiorstwo 
Uzdrowiskowe Ustroń S.A.

poszukuje kandydatów do pracy na stanowiskach:

LIST DO REDAKCJI
Radny Rady Miasta Ustroń 
Stanisław Malina

List otwarty
Dokonując analizy możliwości realizacji niektórych zadań  

z Budżetu Miasta na 2016 rok, w tym „Orlik lekkoatletyczny przy 
Sp5” oraz „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-
-rekreacyjnego w Ustroniu”, które na etapie uchwalania budżetu 
budziły moje poważne zastrzeżenia, co było powodem mojego 
wstrzymania się od głosu, zwracam się do Pana Przewodniczącego 
o wskazanie możliwości pokrycia różnicy pomiędzy kwotami zapisa-
nymi w uchwale budżetowej na rok 2016 i w WPF, a kosztorysami 
inwestorskimi na w/w zadania. 

– Orlik przy Sp5 – kwota w WPF rok 2016 – 500.000 zł, rok 2017 
– 400.000 zł. Razem 900.000 zł. Kosztorys inwestorski 4. 373.383,77 
zł. Brakująca kwota to 3.473.383,77 zł.

– Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekrea-
cyjnego w Ustroniu – całość zadania 10.614.675 zł. Kwota w WPF 
na rok 2016 - 3.030.860,16 zł, na rok 2017 - 4.000.000 zł. Razem 
7.030.860,16 zł. Kosztorys inwestorski na ten etap realizacji obję-
tym projektem po zmianach 10.521.955,93 zł. Brakująca kwota to 
3.491.095,77 zł.

Pragnę w tym miejscu zauważyć, że kwota na całość zadania 
tzn. 10.614.675 zł, to kwota realizacji tego zadania wg kosztory-
su inwestorskiego starego projektu (m.in. z boiskiem bocznym ze 
sztucznej trawy, infrastrukturą lekkoatletyczną, boiskiem trawiastym, 
zapleczem socjalnym itp.), tak więc realizacja II etapu wg aktual-
nego planu i kosztorysu inwestorskiego pochłonie całe środki na 
realizację tego zadania. Nie pytam, co ze środkami na realizację 
zapowiadanego przez KWW „Wspólnie dla Ustronia” III etapu 
rewitalizacji i basenu. 

Razem na tylko te dwa zadania deficyt wynosi 6.964.479,54 zł!!!
Zwracam się do Pana Przewodniczącego o ponowne rozważenie 

tych tematów i pragnę zapytać: czy dla partykularnego interesu 

środowiska piłkarskiego, a raczej obecnego Zarządu KS „Kuźnia” 
zmierzającego do wyeliminowania dyscyplin lekkoatletycznych 
z terenu podlegającego rewitalizacji, warto angażować tak duże 
środki podatników na realizację tych celów? Pamiętać należy, że 
to nie tylko w/w środki są angażowane w realizację w/w celu, bo 
przecież 478.000 zł (wg kosztorysu inwestorskiego) na realizację 
bieżni przy Sp2 mają służyć temu celowi (tak na marginesie, to czy 
przypadkiem w tym miejscu nie jest planowana realizacja basenu?)

Moja propozycja to:
1./ Realizacja rewitalizacji stadionu wg poprzedniego projektu, 

o którym mowa powyżej i skoncentrowanie środków finansowych 
na to zadanie z inwestycji orlika.

2./ Rezygnacja z budowy orlika lekkoatletycznego przy SP-5  
w Ustroniu Lipowcu, realizacja w to miejsce boiska wielofunkcyj-
nego wzorem innych szkół.

Dla przypomnienia, koszty zrealizowanych do tej pory boisk 
wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych miasta:

Szkoła Podstawowa nr 2 – 641.940,20 zł (brutto),
Szkoła Podstawowa nr 1 – 637.633,75 zł (brutto),
Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 3 – 611.830 zł (brutto).
Razem koszt tych trzech inwestycji wykonanych na potrzeby pięciu 

placówek oświatowych wyniósł 1.891.403,95 zł.
Porównując powyższą kwotę z kosztem realizacji jednego orlika 

lekkoatletycznego przy Sp5 tzn. 4.337.383,77 zł trudno nie nazwać 
brakiem poszanowania pieniędzy publicznych lub wręcz niegospo-
darnością. 

Zawsze odnoszę się z wielkim szacunkiem i podziwem dla miesz-
kańców Lipowca, jednak pamiętać należy, że SP5 to najmniejsza 
szkoła, gdzie liczba uczniów w ostatnich latach wahała się pomiędzy 
70 a 90 i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić w najbliż-
szych latach. Uważam więc, że boisko wielofunkcyjne w zupełności 
zabezpieczy potrzeby tej społeczności.

Jeszcze raz zwracam się do wszystkich Radnych o rozwagę  
w podejmowaniu decyzji, które niosą za sobą tak poważne obciążenia 
dla budżetu miasta, nie tylko w tej kadencji, ale pamiętać należy  
o naszych następcach.            

              Z wyrazami  szacunku
Radny Stanisław Malina

Do wiadomości:
1 x Burmistrz

14 x Radni Rady Miasta Ustroń    

Przewodniczący 
Rady Miasta Ustroń 

Artur Kluz
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KRZYŻÓWKA KRZYŻÓWKA KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł

POZIOMO: 1) imię bibliofila z Cisownicy, 4) zmienia 
się co sezon, 6) szkic, 8) ptak morski, 9) ktoś z doświad-
czeniem, 10) stawiana nad „i”, 11) kiwki na boisku,  
12) talerz na balkonie, 13)  kurtka polarnika, 14) wy-
ciąg w stoczni, 15) krawcowe, 16) szczególne czczenie 
kogoś, 17) poprzedniczka skarpety, 18) Izabela zdrob-
niale, 19) karetka pogotowia, 20) pieśń operowa.
PIONOWO: 1) bohater komedii A. Fredry, 2) czapka 
wojskowa, 3) zapał, chęć, 4) kuzynka gitary, 5) krople 
do nosa, 6) teatralny program, 7) inaczej o chusteczce 
do nosa, 11) lampki nagrobne, 13) słynny filmowy 
Indianin, 14) męski w bok.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter  
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na roz-
wiązania oczekujemy do 20 maja.

 Rozwiązanie Krzyżówki z nr 17

MAJOWE  IMPREZY
Nagrodę w wys. 50 zł otrzymuje: Jan Cieślar  

z Ustronia, ul. Źródlana. Zapraszamy do redakcji. 

Emmanuel Carrere – „Wąsy”

Druga, przełożona na język polski, powieść autora  „Limono-
wa”. Thriller psychologiczny w klimacie książek Rolanda Topora. 
Pewnego  poranka Marc postanawia pozbyć się noszonych od lat 
wąsów, robiąc tym samym psikusa swojej żonie. Spontaniczna 
decyzja wkrótce stanie się zaczątkiem wielkiej tragedii i uruchomi 
lawinę zaskakujących  zdarzeń. Wraz z utratą owłosienia bohater 
straci również swoje dotychczasowe, spokojne życie.

Joanna Opiat – Bojarska – „Gra pozorów”

Klasyczna powieść kryminalna. Aleksandra- psycholog i matka 
dwójki dzieci, po śmierci męża zostaje wciągnięta w niebezpiecz-
ną grę. Szybkie tempo i  niespodziewane zwroty akcji to tylko 
niektóre atuty tej opowieści.

BIBLIOTEKA POLECA:

19/2016/4/R

Lato 2016 im szybciej tym taniej!

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

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

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

                                          Do Burmistrza Miasta Ustroń

Zwracam się, z uprzejmą prośbą o zajęcie się przez władze 
miasta Ustronia problemem biegających swobodnie wzdłuż 
wałów Wisły psów.

W ciągu ostatnich 2 tygodni trzykrotnie mój pies (średniej 
wielkości, około 17 kg wagi), który zawsze jest na smyczy, był 
ofiarą pogryzienia przez inne duże psy (wilczury, posokowce, 
labradory-mieszańce o wadze 35-50 kg) które ich niefrasobliwi 
właściciele puszczają wolno w czasie spacerów wzdłuż Wisły.

Problem dotyczy tak stałych mieszkańców Ustronia, a także 
przyjeżdżających z innych miejscowości osób, które podjeżdża-
jąc na parkingi wzdłuż Wisły wypuszczają swoje psy bez smyczy  
i kagańca by pobiegały wzdłuż Wisły.

Nasze uwagi by zapiąć psa często narażają nas na złośliwe 
epitety ze strony ich właścicieli.

LIST DO REDAKCJI
Nie mam nic przeciwko psom, natomiast świadomość i poziom 

ich właścicieli pozostawia wiele do życzenia. Podobne przypad-
ki zdarzają się także innym osobom, z którymi rozmawialiśmy  
w czasie spacerów.

Pies, z którym przemierzamy przynajmniej 2 razy w ciągu dnia 
po 8-10 km wzdłuż wałów Wisły przyplątał się do naszego domu 
przed 5 laty. Był bardzo zabiedzony. Kiedy go nakarmiliśmy, nie 
chciał odejść. Otoczyliśmy go opieką weterynaryjną i naszym 
przywiązaniem. Jest mieszańcem z cechami Teriera - jak powie-
dział weterynarz, ma bardzo waleczne serce i za naszą opiekę 
chce nas bronić. Nie ucieka jak inne psy, w związku z czym tym 
bardziej narażony jest na ataki psów.

Mam nadzieję, że przez zwiększenie kontroli Straży Miejskiej  
i Policji uda się zdyscyplinować innych niefrasobliwych, ale także 
niebezpiecznych przez to właścicieli psów zwłaszcza wzdłuż Wisły 
od Centrum w kierunku na Skoczów.

Aby uświadomić problem większej liczbie mieszkańców Ustro-
nia kopię tego listu wysyłam do lokalnych gazet.

                                  Imię i nazwisko do wiadomości redakcji

ALGRAFIA         
Muzeum Marii Skalickiej zaprasza serdecznie na wystawę 

grafiki z cyklu „Na plaży” autorstwa Natalii Klęczar absolwentki 
Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. 
Algrafia, zwana inaczej aluminografią, jest jedną z najstarszych 
znanych w świecie technik druku płaskiego, opracowaną pod ko-
niec XIX wieku. I choć obecnie bywa wykorzystywana wyłącznie 
jako technika artystyczna, to dawniej pełniła bardzo ważną rolę 
w przemyśle drukarskim, zajmującym się m.in. produkcją map. 
Z osiągnięć algrafii chętnie korzystali Leon Wyczółkowski oraz 
Teodor Axentowicz, wybitni polscy malarze i graficy. Wystawa 
piękna, oryginalna, a potrwa od 4 maja do 30 czerwca 2016. 
Finisaż  25 czerwca o godz. 17.00. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu zaprasza wszystkich 
chętnych na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Spotkanie 
odbędzie się  w środę 18 maja  2016 r. o godz. 10.30 w Czytelni 
MBP.
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Od października 2015 roku 182 zawod-
ników z 14 drużyn rywalizowało w ramach 
Cieszyńskiej Amatorskiej Halowej Ligi 
Piłki Nożnej. Nie zabrakło reprezentantów 
Ustronia, którzy stworzyli team epompa.
pl&KOSTA. Nazwa wskazuje na sponso-
rów startów, co więcej, właściciel firmy 
ePompa.pl Jakub Głuszak jest jednym  
z zawodników. 

W niedzielę 17 kwietnia w hali spor-
towej Uniwersytetu Śląskiego przy ul. 
Paderewskiego w Cieszynie, czyli w miej-
scu, gdzie odbywały się mecze ligowe, 
zorganizowano uroczysty finał. Najpierw 
rozegrano jednak mecze XXVI kolejki,  
w której ePompa&Kosta pokonała 
piłkarzy drużyny Piastowskie aż 8:1.  
W ostatnim spotkaniu sezonu bramki zdo-
byli: Piotr Cieślar – 3, Marcin Szlauer – 3, 
Jakub Głuszak – 2. W klasyfikacji końco-
wej ePompa.pl&Kosta zajęła 4. miejsce  
w tabeli. Drużyna ePompa.pl&Kosta ro-

POZOSTAŁ  NIEDOSYT 
zegrała 26 meczy, zgromadziła 49 punk-
tów, zdobywając 143 bramki, tracąc 78,  
a występowała w składzie: Artur Adam-
czyk, Daniel Słowiok, Kamil Miedziak, 
Arkadiusz Szlauer, Jakub Głuszak, Piotr 
Cieślar, Janusz Bujok, Marcin Wójtowicz, 
Samuel Pilch, Tomasz Wuwer, Piotr Szal-
bot, Marcin Szlauer. 

Mistrzem Cieszyńskiej Amatorskiej Ha-
lowej Ligi Piłki Nożnej sezonu 2015/2016 
została drużyna OLD Piast Cieszyn, od-
bierając Puchar Mistrzów ubiegłego sezo-
nu zespołowi Sferis Skoczów. Najlepsze 
3 drużyny otrzymały nagrody, wyróż-
niono też 5 zawodników, którzy zdobyli  
w tym sezonie największą liczbę bramek. 
Królem Strzelców został Ireneusz Jeleń  
z OLD Piasta Cieszyn, gromadząc na 
swoim koncie 110 goli. Podczas ceremonii 
nasz były reprezentant kraju z radością 
oblewał piłkarzy i gości szampanem,  
a jego poczynania nagrywała ekipa Ca-

nal+, która tym samym uwieczniła finał 
lokalnej ligi futsalu. 

O podsumowanie sezonu poprosiliśmy 
kapitana Jakuba Głuszaka, który powiedział: 
– Podsumowując pragnę podkreślić, że 
cieszę się przede wszystkim, iż udało nam 
się dotrwać do końca tego dość długiego 
sezonu będąc na każdym meczu. Nie tyl-
ko kontuzje, ale absencje spowodowane 
różnymi sytuacjami życiowymi sprawiły, 
że wcale nie było to takie oczywiste. Kil-
ku chłopaków studiuje zaocznie, kilku 
natomiast, ze względu na charakter miej-
scowości, w której mieszkamy, pracuje  
w weekendy, co znacznie wpływa na dys-
pozycję całego zespołu. Dodatkowym 
faktem działającym na niekorzyść jest 
niestety bardzo ciężki dostęp do hali,  
w której moglibyśmy spokojnie, przynaj-
mniej raz w tygodniu trenować. 

Każdy z zawodników, który uczestni-
czył w sezonie poprzednim, jakże dla nas 
miłym, gdy w zaledwie w drugim roku 
startów w lidze, stawaliśmy na podium 
rozgrywek, czuję aktualnie dość spory 
niedosyt. Ambicje każdego z nas są dość 
spore, umiejętności również nie brakuje. 
Dodatkowo fakt, że w całym sezonie jako 
jedyni byliśmy w stanie nawiązać walkę  
z rozpędzonym zespołem Old Piast Cie-
szyn, którego bezdyskusyjnym liderem jest 
Irek Jeleń, pokonując rywala w pierw-
szym meczu aż 5:1, pokazuje jakie na-
prawdę mamy możliwości. Cieszy fakt, 
że mimo słabszego sezonu zdobyliśmy  
4 miejsce zaraz za głównymi faworytami 
rozgrywek. W przyszłym natomiast, jeśli 
Bóg pozwoli, i zdrowie dopisze, będziemy 
znów mierzyć w podium. 

Pragnę również przypomnieć, że udział 
w lidze jest płatny. Z tego tytułu pragnę 
podziękować prezesowi spółki Kosta, 
panu Konradowi Owczarkowi za jego 
finansowy wkład w zespół. Dzięki ta-
kim pasjonatom piłki nożnej, nasz udział  
w lidze był możliwy, już 3 rok z rzędu.

Organizatorem Cieszyńskiej Ama-
torskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej 
jest Klub Sportowy MOSiR Cieszyn 
oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Cieszynie.   Monika Niemiec 

SĄ  SUKCESY
Ustrońska drużyna kolarzy górskich 

Kreidler Fan-Sport MTB Racing Team 
rozpoczęła sezon od sukcesów. 30 kwiet-
nia podczas zawodów Porubajk Marathon 
2016 na Słowacji wszyscy zawodnicy 
zajęli wysokie miejsca, a Mateusz Nie-
boras zajął 1. miejsce na dystansie 38 km  
w kategorii open, pokonując 620 rywali. 
Nasi pozostali kolarze startowali na dy-
stansie 68 km wśród 351 zawodników  
i zajęli miejsca: 7. Rafał Nogowczyk, 63. 
Ireneusz Miśkowiec, 66. Remigiusz Ciu-
pek, 67. Tomasz Wojtaszewski, 94. Marcin 
Cholewa, 125. Artur Olszak. 

7 maja Mateusz Nieboras z wygrał ko-
lejne zawody Skandia Maraton Lang Team  
w Krakowie. Zawodnik grupy Kraidler 
fan-Sport MTB Racing Team pokonał dy-
stans 24 km w 0:55:00. Mateusz startował 

z drugiego sektora i od samego początku 
musiał mocno pracować, żeby dogonić 
czołówkę. Dopiero na mecie, zorientował 

Drużyna epompa.pl&KOSTA: Daniel Słowiok, Jakub Głuszak, Piotr Cieślar, Janusz Bujok, 
Marcin Szlauer.

się, że wyprzedził najlepszego kolarza  
z pierwszego sektora o 7 sek. Dodatkowo 
zgarnął premię Shimano.                    (m)
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Pierwszy odcinek specjalny tegorocz-
nego Rajdu Akropolu przesądził o tym, 
że kierowca z Ustronia na zwycięstwo 
w całej imprezie nie miał szans. Właśnie 
na tym pierwszym odcinku dachował,  
a że w pobliżu nie było kibiców, powrót 
na trasę kosztował go stratę ponad 14 
minut. Szczęśliwie samochód nadawał 
się do dalszej jazdy i następny odcinek  
K. Kajetanowicz wygrywa. Kolejne odcin-
ki to jego doskonała jazda, ale straty już 
nie da się odrobić.

Walka o zwycięstwo toczy się między  
A. Łukianiukiem a R. Sirmacisem. Naj-
pierw prowadzi R. Sirmacis, po 6 OS na 
czoło wychodzi A. Łukianiuk, wygrywając 
tym samym pierwszy dzień imprezy. 

Decydujący jest 9. OS z podjazdem 
liczącym 10 km i zjazdem do mety 7 km. 
Najszybszy jest K. Kajetanowicz wygry-
wając z przewagą prawie 10 sekund, nato-
miast pilot A. Łukianuka Roman Kapustin 
nie odnotował sporej dziury, a wjazd w tę 
dziurę sprawił awarię zawieszenia. Załoga 
awarię usuwa sama, ale kosztuje to ponad 
17 minut straty i miejsce w klasyfikacji 
generalnej za K. Kajetanowiczem.

- Bogowie nie byli po naszej stronie – 
stwierdził na mecie A. Łukianiuk.

Zwyciężył R. Sirmacis, który na mecie 
stwierdził: „Kajto był szybszy, ale w na-
stępnym rajdzie będę to ja”.

Załoga Kajetanowicz – Baran, mimo że 

nie zdobyła wielu punktów, pokazała to, co 
w sporcie najważniejsze, a o czym często 
się zapomina. Kiedyś mówiło się, że naj-
ważniejszy jest udział i walka, oczywiście 
ktoś jest na pierwszym miejscu, jego się 
honoruje, ale zwycięzcami są wszyscy, 
bo pokonali trasę, nie poddali się, prze-

zwyciężyli słabości. Dziś tych z bardziej 
odległych miejsc możemy oglądać w inter-
necie jako przedmiot kpin sieciowych żar-
townisiów. Kajetanowicz – Baran mimo 
odległej pozycji jechali tak jak potrafili 
najlepiej. W efekcie zajęli „dopiero” 8. 
miejsce, ale jednak coś wszystkim poka-
zali. A to „coś”, to istota sportu.

Kajetan Kajetanowicz: - Wczoraj, po 
pierwszym odcinku specjalnym, byliśmy 
w piekle. Teraz czujemy się, jakbyśmy byli 
w niebie. To była wielka próba charakte-
rów. Myślę, że zrobiliśmy to dla naszych 
rodzin, dla całego zespołu i sponsorów, 
dla kibiców. Sądzę, że nam wszystkim się 
to należało. Nie było łatwo podnieść się 
po dużej stracie. Walczyliśmy do końca  
i jesteśmy z siebie dumni, bo daliśmy do-
bre widowisko na trasach wykorzystywa-
nych podczas rund WRC. To sprawia, że 
jestem spełniony. Kocham rajdy, ponieważ 
mogę walczyć do ostatniego metra, bo dają 
mi dużo emocji i szansę sprawdzać się 
w niecodziennych sytuacjach. Jesteśmy 
nadal w grze, choć na pierwszym odcinku 
popełniłem błąd. Tak to czasami bywa. 
Przyciąłem zakręt i mimo że był to bardzo 
wolny zakręt, to włożyliśmy się dachem 
w rów. Było bardzo trudno wyciągnąć 
samochód. Czekaliśmy kilka minut na ki-
biców, następne kilka minut wyciągaliśmy 
auto, sporo czasu straciliśmy, ruszyliśmy 
i jechaliśmy bez mocy w kurzu za po-
przedzającym nas zawodnikiem. Trudno 
pojąć ile mieliśmy trudnych akcji na tym 
odcinku. Wzięliśmy się jednak w garść  
i wygraliśmy drugi oes, na trzecim zajęli-
śmy drugie miejsce, 0,6 s. do zwycięzcy. 
Myślę, że to pokazuje jak trudny jest ten 
rajd, jak bardzo trzeba być skoncentrowa-
nym, ale też mocnym. Nie jest łatwo po 
takiej sytuacji wygrać następny oes. Cie-
szę się, że daliśmy radę. Chcemy szukać 
pozytywów we wszystkim. To nie koniec 
rajdu. Będziemy starali się cieszyć jazdą, 
nadal cisnąć, kręcić dobre czasy i zbierać 
informacje. Chcemy wykonać swoją pracę 
najlepiej jak potrafimy. Jak zawsze.

                                   Wojsław Suchta

WALKA  DO  KOŃCA
Zgodnie z przewidywaniami rozpoczął się tegoroczny Rajd Akropolu zaliczany 

do Rajdowych Mistrzostw Europy (ERC). Odcinek kwalifikacyjny wygrywa Kajetan 
Kajetanowicz jadący fordem fiesta R5, drugi jest Aleksiej Łukinaniuk – ford fiesta 
R5, natomiast trzeci, i to było pewne zaskoczenie, Ralf Sirmacis z Łotwy – skoda 
fabia R5. Wydawało się, że będzie to kolejne zwycięstwo Kajetana Kajetanowicza 
jadącego z pilotem Jarosławem Baranem. Już po pierwszym odcinku specjalnym 
było wiadomo, że tak nie będzie, co nie znaczy, że K. Kajetanowicz na tym rajdzie 
nie pokazał swej klasy. Rajd liczył 12 odcinków specjalnych, z czego 8 wygrał  
K. Kajetanowicz, a 3 razy był na drugim miejscu.
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Ulica Ogrodowa codziennie zamienia się w parking. U jej wlotu 
stoją dwa znaki zakazu zatrzymywania się i postoju, ale wielu 
kierowców je lekceważy. Często powstają korki, trudno wyjechać  
z osiedla generałów oraz ze sklepów i firm, które znajdują się  
w głębi ulicy. Przy tak zwanych „blaszakach” jest kilka miejsc 
parkingowych, ale nie wystarczają dla wszystkich klientów i intere-
santów. Po drugiej stronie ronda przy hotelu Równica oraz na  rynku 
miejsc postojowych nie brakuje, ale widocznie droga stamtąd na 
Ogrodową wydaje się zbyt długa. Stając w niedozwolonym  miejscu 
można też zaoszczędzić parę groszy opłaty parkingowej. Czy na 
pewno? Być może kierowcy nie zdają sobie z tego sprawy, ale na 
pobliskiej latami zainstalowana jest kamera. System monitorowania 
umożliwia odczytanie rejestracji samochodów stojących nie tam 
gdzie trzeba. W komendzie Straży Miejskiej można je bez trudu od-
czytać na monitorze. Da się też wykonać zdjęcie z zapisu filmowego 
i już wiadomo, kto i kiedy stał „na zakazie”. Strażnicy regularnie 
kontrolują ul. Ogrodową, sypią się mandaty w wys. 100 złotych. 

Z rozmowy z radną Katarzyna Brandys-Chwatsek: Brała pani 
udział w opracowywaniu planu zagospodarowania miasta, zawodo-
wo zajmuje się pani nieruchomościami. Jak by pani określiła rynek 
nieruchomości w Ustroniu po uchwaleniu planu? Uchwalenie planu 
na pewno ułatwiło nam pracę. Rynek nieruchomości, zwłaszcza 
terenów budowlanych i inwestycyjnych nareszcie mógł ruszyć. 
Zaobserwowałam ożywienie w branży pośrednictwa, w branży 
projektowej i w branży budowlanej. Sprzedaż działki, gdy nie ma 
planu zagospodarowania jest znacznie utrudniona. Wszystko klasyfi-
kowane jest jako tereny rolne. Żeby postawić budynek, działka musi 
spełniać kilka określonych warunków, niejasno zresztą określonych 
w ustawie, takich jak np. dostęp do drogi publicznej i sąsiedztwo 
zabudowanych terenów.  Dodatkowo na każdą taką działkę ma 
prawo pierwokupu Agencja Nieruchomości Rolnych. Agencja 
bardzo rzadko korzysta z tego prawa, ale na odpowiedź czeka się 
miesiąc. Poza tym nikt nie kupi przysłowiowego „kota w worku”, 
płacąc za działkę budowlaną, która budowlana wcale być nie musi. 
Wszyscy czekali na plan – sprzedający, kupujący, inwestorzy, archi-
tekci i budowlańcy. Uchwaliliśmy plan z opóźnieniem, biurokracja  
i opieszałość urzędników wyższych szczebli, od których zależało 
zatwierdzenie uzgodnień, miały na to duży wpływ. Trzeba pamię-
tać, że jesteśmy miejscowością uzdrowiskową i mamy dodatkowo 
utrudnione zadanie, narzucone są większe rygory. Tym bardziej 
cieszy fakt, że byliśmy jedną z nielicznych gmin województwa, która 
zatwierdziła nowy plan.                                           Wybrała: (mn)

13 V 12.45  Audycja muzyczna Filharmonii Śląskiej dla 
        uczniów II klas ustrońskich gimnazjów, Pt.: Mu 
        zyka słonecznej Hiszpanii”, MDK „Prażakówka”
14 V        Pchli Targ, plac targowy 
14 V  16.00  Zespół ISTEBNA zaśpiewa, zagra i opowie  
        o strojach regionalnych górali beskidzkich, Mu- 
        zeum Marii Skalickiej
16 V 17.00  Warsztaty tworzenia maków, MDK „Prażakówka”
20 V 16.30  Koncert dla Mamy i Taty – występ zespołów 
        artystycznych MDK z okazji Dnia Matki i Dnia 
        Ojca, MDK „Prażakówka”
23 V  10.00  Konkurs Ekologiczny, MDK „Prażakówka”
25 V 17.00  Wernisaż wystawy pt. „Dawne sprzęty i akcesoria  
        biurowe”, Muzeum Ustrońskie
25 V 17.00   Finisaż wystawy grafiki z cyklu „Na plaży” autor- 
        stwa Natalii Klęczar, Muzeum Marii Skalickiej

www.ustron.pl

Czyszczenia dywanów, tapicerki. 
(33) 854-38-39, 602-704-384.

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

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

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

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

Atrakcyjne mieszkanie tanio 
sprzedam. 515-286-714.

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

Okazja! Sprzedam mieszkanie, 
stan deweloperski. 502-527-924.

Zatrudnię emeryta, rencistę, ucznia 
do pracy sezonowej oraz w weeken-
dy na parkingu. 601-933-603.

Sprzedam traktor URSUS MF255 
i samochód Land Rover. (33) 
852-82-52.

Wynajmę lokal 40m2 obok sana-
torium Równica. (33) 854-40-02.

Pensjonat w Ustroniu podejmie 
współpracę z masażystą. 501-295-878. 

Sprzedam drewno opałowe buk, 
brzoza, świerk. 530-977-216.

Czy otworzą się drzwi do kariery?                                        Fot. M. Niemiec

dziesięć lat temu

 12.05     Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
13-14.05  Na Szlaku    ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73
15-16.05  Rumiankowa    ul. Skoczowska 76  tel. 300-30-40
17-18.05  Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
19-20.05  Na Zawodziu    ul. Sanatoryjna 7   tel. 854-46-58
21-22.05  Elba    ul. Cieszyńska 2  tel. 854-21-02
23-24.05  Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście

*  *  *19/2016/2/O

U W A G A  !
Przedsiębiorcy handlujący napojami alkoholowymi

Burmistrz Miasta Ustroń przypomina o wynikającym 
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi obowiązku uiszczenia drugiej raty za po-
siadanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Termin płatności drugiej raty upływa 31 maja 2016 r. 
Płatności należy dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń 
(parter) lub przelewem na konto bankowe: 

 ING BANK ŚLĄSKI  O/Bielsko-Biała  60 1050 1070 
1000 0001  0102  5211  
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Babskie gadanie

FELIETON

1. Wiosna… Przyroda wokół ożyła, 
jakby coraz intensywniej budząc się  
z „zimowego snu”. To stosowny czas, aby 
zastanowić się nad edukacją ekologiczną 
w kontekście zagrożeń środowiska natu-
ralnego. Do takiej refleksji skłania m.in. 
encyklika Laudato si’ papieża Francisz-
ka, która wywołała sporo komentarzy 
w światowych mediach i dyskusji o roli 
ekologii. 

2. W encyklice Laudato si’, stanowiącej 
wykład zapatrywań ekologicznych i edu-
kacyjnych, papież Franciszek roztacza 
wizję przemian ludzkiej świadomości  
w zakresie ekologii: „Po okresie irra-
cjonalnej wiary w postęp i ludzkie moż-
liwości część społeczeństwa wkracza  
w etap głębszej świadomości” (Laudato 
si’, 19). Ta głębsza świadomość ekolo-
giczna, aby się utrwaliła, wymaga kształ-
towania. Zwłaszcza, że w wielu sferach 
ludzkiej aktywności występuje niedobór 
tej świadomości: „Brakuje świadomo-
ści wspólnego pochodzenia, wzajemnej 
przynależności i wspólnej przyszłości dla 
wszystkich”. Jeśli będzie się ją kształto-
wać, to zarazem będzie się pozytywnie 
zmieniać sposób ludzkiego życia: „Ta pod-
stawowa świadomość umożliwi rozwój 
nowych przekonań, postaw i stylów życia. 
W ten sposób staje przed nami wielkie wy-
zwanie kulturowe, duchowe i edukacyjne, 
oznaczające długie procesy odrodzenia” 

(Laudato si’, 202). Kierując się pedago-
gicznym optymizmem, zakłada się, iż w 
człowieku tkwi zdolność do dokonywania 
korzystnej zmiany własnych – mocno 
utrwalonych, niby niezmiennych – przeko-
nań, postaw i nawyków: „Zawsze można 
rozwinąć nową zdolność do wyjścia ku in-
nym” (Laudato si’, 208). Kształtowanie tej 
umiejętności jest warunkiem i początkiem 
przekraczania barier mentalnych: „Bez 
niej nie rozpoznajemy wartości właściwej 
innym stworzeniom, nie obchodzi nas 
troska o potrzeby innych, nie jesteśmy 
zdolni postawić sobie granice, aby uniknąć 
cierpienia lub degradacji tego, co nas ota-
cza” (Laudato si’, 208). Ukierunkowując 
się na wyjście z ekologicznego impasu, 
na przezwyciężenie postępującej degra-
dacji środowiska, człowiek powinien być 
zdolnym do przekraczania samego siebie 
w stronę urzeczywistniania dobra innych 
osób i stworzeń: „Kiedy jesteśmy w stanie 
przezwyciężyć indywidualizm, to można 
skutecznie wypracować alternatywny styl 
życia i staje się możliwa poważna zmiana 
w społeczeństwie” (Laudato si’, 208). 
Przyjmuje się więc, że wszelkie pozy-
tywne zmiany w życiu społecznym zapo-
czątkowane muszą być w kształtowaniu 
przekonań i postaw konkretnych osób. To 
jest ich warunek konieczny i to jest także 
zadanie edukacji. Zalecany jest namysł 
pedagogiczny nad propagowanymi mo-
delami myślenia, aby te modele sprzyjały 
edukacji ekologicznej, a nie pozostawały 
z nią sprzeczności. 

3. Jako szansa zaistnienia pożądanych 
zmian postrzegana jest ewolucja zacho-
dząca w zakresie edukacji ekologicznej, 
która „poszerzyła swoje cele. Jeśli na 
początku była bardzo skoncentrowana 
na informacji naukowej, na uświado-
mieniu i zapobieganiu zagrożeniom dla 

FELIETON

Mam swój ogród już dobrych parę lat  
i jeszcze żadnego konkretnego planu jego 
zagospodarowania. Są różne inne plany – 
niewykonalny, zarzucony, niedokończony 
i takie tam. A wszystko przez obfitość 
dostępnych roślin. Zgodnie z planem 
niedokończonym sadzę byliny jak z trady-
cyjnego, wiejskiego ogródka babci. Mam 
już piwonie – jasnoróżowe i czerwone, 
ciemnoróżowe marciny, pomarańczowe 
lilie, fioletowo-żółte i białe irysy. Myśla-
łam, że wybiorę jeszcze kilka gatunków 
i będzie ogród jak z bajki. W końcu, ileż 
tych gatunków może pasować do rusty-
kalnego stylu? Okazuje się, że mnóstwo  
i na coś się trzeba zdecydować. Najlepiej, 
żeby sadzonki były ładnie rozwinięte  
i nie kosztowały za dużo. Myślę, szukam 
i poluję...

W międzyczasie natknęłam się na pięk-
ne pelargonie. Generalnie nie przepadam 

za nimi, są zbyt popularne. Raczej wolę 
surfinie, zwłaszcza w nietypowych ko-
lorach – piwnym czy pomarańczowo-
-żółtym, ale te pelargonie były intensyw-
nie czerwone, miały mocne pędy, jędrne 
liście i już widziałam oczami wyobraźni, 
jak zdobią moje parapety. Kupiłam je na 
targu w drodze do pracy. Gdy zobaczyła 
je koleżanka, stwierdziła, że też chce takie 
i pobiegła po rośliny. Przyszła szczęśliwa, 
choć zgnębiona swoim brakiem konse-
kwencji. Przecież już tyle razy obiecywała 
sobie nie kupować nowych kwiatków. To 
kolejna praca, wydane pieniądze, nie-
pewność, czy się przyjmą. Jednak sama 
przyznała, że jak już kwitną, rozrastają 
się, wypuszczają nowe pączki, to jest tyle 
radości, tyle radości... A jeszcze znajoma 
pochwali, że dom ładnie wygląda. 

W pewnym momencie pomyślałam 
sobie, że może warto posadzić jakieś 
warzywko i cieszyć się dodatkiem włas-
nych plonów do sałatki. Tydzień zajęło 
mi plewienie i przygotowywanie grządki. 
Syn kupował ze mną kilka torebek nasion. 
Bardzo się zaangażował, czytał kiedy 
warzywa będą kiełkować, owocować 
i na tym się skończyło. Posiałam jego 
rzodkiewki, jego marchewkę, szpinak  
i kalarepkę. Jak już mu to podleję, wy-

pielę, będzie miał smaczne warzywka. 
W supermarkecie wyprzedają krzewy 

owocowe. Marzy mi się własny mali-
niak... Tylko, że kiedyś już zasadziłam 
przecenione krzewy i nic z tego nie wy-
szło. To może zioła? Bardzo dobrze rośnie 
mi szczypiorek, tymianek, mięta, melisa  
i szałwia. Mają się świetnie, bo niczego 
ode mnie nie potrzebują. Wyrwę im cza-
sem chwasta panoszącego się w sąsiedz-
twie i na tym moja rola się kończy. 

Nie mam drygu do ogrodnictwa, ale ko-
cham kwiatki, rabatki, drzewka i krzaczki. 
Kiedyś znajoma, która szarpnęła się na 
wyjątkowej urody klon japoński, stwier-
dziła, że od momentu, gdy wypuści liście, 
drzewko zmienia się każdego dnia, mieni 
się kolorami i odcieniami, i ona mogła 
by na niego patrzeć w nieskończoność. 
Ja tak mam z kwiatuszkami, najlepiej 
tymi jak z babcinego ogródka. Tylko nie 
mogę się zdecydować, czy to będą malwy, 
floksy, nagietki, dalie, słoneczniki, cynie, 
lwie paszcze, mieczyki, jeżówki, łubiny, 
dziewanny, ostróżki, tojady, bodzisz-
ki, chabry, dzielżany, dzwonki, firletki, 
maki, nachyłki, naparstnice, ostróżki, 
rudbekie, margerytki, bratki, godecje, 
groszek pachnący, maciejki, niezapomi-
najki....                               Janka Krzok 

W kręgu filozoficznej 
refleksji (226)

W moim
ogrodzie

środowiska, to obecnie stara się włączyć 
krytykę „mitów” nowoczesności opartej 
na rozumie instrumentalnym (indywidu-
alizm, nieograniczony postęp, konkuren-
cja, konsumpcjonizm, rynek bez zasad),  
a także przywrócić różne poziomy rów-
nowagi ekologicznej: tej wewnętrznej 
z samym sobą, solidarnej z innymi, na-
turalnej ze wszystkimi istotami żywymi, 
duchowej z Bogiem” (Laudato si’, 210). 
Tak rozumiana edukacja ekologiczna, 
wypracowująca nowe sposoby społecz-
nego funkcjonowania jednostek, sięga też 
podstaw edukacji religijnej i potrafi przy-
gotowywać do „skoku w tę Tajemnicę, 
która etyce ekologicznej nadaje najgłębszy 
sens” (Laudato si’, 210). To nie są tylko 
pedagogiczne projekty dla odległej przy-
szłości, gdyż – zdaniem papieża – „istnieją 
wychowawcy, którzy potrafią przemyśleć 
programy edukacyjne etyki ekologicznej, 
tak aby skutecznie pomóc wzrastać w so-
lidarności, odpowiedzialności i trosce op-
artej na współczuciu” (Laudato si’, 210). 
To konkretni nauczyciele i wychowawcy, 
na swój sposób, z pedagogicznym taktem 
i roztropnością realizujący edukację eko-
logiczną, mogą efektywnie zmieniać po-
dejście ich wychowanków do środowiska 
i do samych siebie. 

4. W edukacji ekologicznej istotną rolę 
odgrywać powinno także wychowanie 
estetyczne: „Jeśli się nie uczymy zatrzy-
mywania się, aby podziwiać i docenić 
piękno, to nic dziwnego, że wszystko staje 
się przedmiotem wyzysku bez skrupułów” 
(Laudato si’, 215). Estetyczny podziw dla 
piękna przyrody kształtuje i wzmacnia 
postawę bezinteresowności. 

5. Edukacja ekologiczna wymaga 
zdecydowanego społecznego wsparcia, 
aby mogła spełniać powierzone jej za-
danie.                Marek Rembierz 
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W  KOŃCU  WYGRALI
Mecz z Kobiernicacmi bez niespodzia-

nek. Kuźnia była od pierwszej minuty 
zespołem lepszym i wygrała zasłużenie, 
co nie znaczy, że w porywającym stylu. 
Co prawda przewaga Kuźni w pierwszej 
połowie nie przekładała się na bramki,  
a nawet w 34 min. to Kobiernice po od-
gwizdanym rzucie karnym miały szansę 
wyjść na prowadzenie. Tu jednak nie 
zawiódł powracający do bramki Kuźni 
Joachim Mikler i karnego obronił. Bram-
kę do szatni strzela Arkadiusz Trybulec.  
W drugiej połowie na boisku pojawił się 
były zawodnik Podbeskidzia Sławomir 
Cienciała i to on po podaniu Ariela Mo-
skały w 54 min. podwyższa na 2:0. Trzecią 
bramkę w doliczonym czasie gry zdobywa 
Marek Szymala. 

Kuźnia grała w składzie: Joachim Mi-
kler, Tomasz Czyż, Artur Węglarz (od 
46 min. Sławomir Cienciała), Arkadiusz 
Trybulec, Arkadiusz Szlajss (od 68 min. 
Jacek Juroszek), Mateusz Cieślar, Robert 
Madzia (od 68 min, Ariel Moskała), Dawid 
Kocot, Mateusz Brak (od 46 min. Mateusz 
Matuszek), Konrad Pala, Marek Szsymala.

Po meczu powiedezieli:
Trener Soły Włodzimierz Kowalczyk: 

- Próbowaliśmy walczyć, biegać, ale na 
wyjazdach prezentujemy tylko 50% tego co  
u siebie. Musimy nad tym popracować. 
Dziś przegrywamy 3:0, ale gdybyśmy 
strzelili bramkę mogło być inaczej. W su-
mie zasłużyliśmy na przegraną, bo nie wy-
ciągnęliśmy wniosków z pierwszej połowy  
i po przerwie nasza gra siadła. Kuźnia grała 

do przodu, jakoś z tym sobie radziliśmy, do 
tego dostaliśmy prezent w postaci karnego, 
za to daliśmy sobie strzelić bramkę. Z piłką 
można było zrobić wszystko, tylko nie ki-
wać się. Do tego nie mamy doświadczenia 
z graniem na sztucznej murawie. Ogólnie 
jednak jestem zadowolony z tego, co się 
robi w klubie w Kobiernicach. Trzeba 
pracować nad meczami na wyjeździe, 
gdyż u siebie potrafimy walczyć, stwa-
rzamy sytuacje. Dziś nie mieliśmy siły 
ognia. Jak się nie strzela karnego, a dostaje 

bramkę do szatni, następuje moment zwąt-
pienia i ciężko się odbudować. Mamy mło-
dych zawodników, mają szanse ograć się  
w okręgówce i łatwiej im będzie w A-klasie.

Trener Kuźni Mateusz Żebrowski: - 
Najważniejsze są trzy punkty i to, że udało 
się strzelić trzy bramki. Co do stylu gry, to 
niestety dopasowujemy się do przeciw-
ników. Potrafimy stworzyć widowisko 
z wymagającym zespołem, by po paru 
dniach podejmując drużynę z ostatnich 
miejsc w tabeli, grać na ich poziomie. To 
boli. Na początku spotkania wydawało 
się, że szybko wszystko rozstrzygniemy, 
nie wypuszczaliśmy przeciwnika z szes-
nastki, po czym jedna akcja i karny dla 
Kobiernic. Gdyby strzelili mogły być 
kłopoty, ponowne gonienie wyniku. Cieszę 
się ze zwycięstwa, natomiast co do jako-
ści i stylu gry można mieć zastrzeżenia. 
Szczególnie niepewność w poczynaniach 
defensywnych. Staram się dokształcać, ale 
pewnych rzeczy nadal nie jestem w stanie 
zrozumieć. To trzeba przeżyć i wyciągnąć 
wnioski na przyszłość.   

          Tekst i zdjęcia: Wojsław Suchta

 KS Kuźnia Ustroń  - KS Soła Kobiernice   3:0 (1:0)

1  Skoczów 25 54 53:19  
2 Dankowice 25 51 69:39 
3 Wisła 25 45 71:35  
4 Żywiec 24 45 42:28 
5 KS Kuźnia 25 42 37:21  
6 Koszarawa 25 38 33:30 
7 Bestwina 25 36 33:31  
8 Pruchna 25 35 38:37  
9 Czechowice 24 34 41:40  
10 Chybie 25 31 44:46 
11 Zebrzydowice 25 31 47:60 
12 Cięcina 25 31 30:43  
13 Skałka Żabnica 25 29 34:37  
14 Leśna 25 24 33:49  
15 Cisiec 25 14 26:70  
16 Kobiernice 25 12 23:69  


