W żłobku mamy 3 grupy wiekowe: „Maluszki”,
„ Ś r e d n i a c z k i ” o ra z
„Starszaczki”, a opieku-

ją się nimi ciepłe, kochające
i profesjonalne CIOCIE. Więcej
i FOTOGALERIA na str. 10 i 11
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J e s t e m zdecydowaną
przeciwniczką akcji
propagującej sprzątanie
po naszych czworonożnych współlokatorach
tego, co pozostawiają podczas
spaceru.
Więcej na str. 6

Pierwotnie była to Republika Zanzibar, ale później

połączyła się z Tanganiką i powstało nowe
państwo, Tanzania. Sto-

sunkowo łatwo się tam dostać.
Więcej na str. 13

Zakończyła się trzecia edycja Amatorskiej Ligi Siatkówki. Wzięło w niej udział aż 10 drużyn,
a w niedzielę odbył się finał sezonu 2016/2017. Więcej na str. 20.
Fot. M. Niemiec

PRZYCIĄGAJĄ MŁODZIEŻ
Sądu Koleżeńskiego przy Zarządzie PoWalne zebranie Ochotniczej Straży
wiatowym Związku Ochotniczych Straży
Pożarnej Ustroń Centrum otworzył prezes
Pożarnych druh Tadeusz Krysta, komenZenon Tarasz, a uczestniczyło w nim 31
dant miejski OSP druh Marek Szalbot,
członków jednostki oraz goście: członek
(cd. na str. 8)

UBRANE W ZWYCZAJNOŚĆ
„Z wami źle, bez was jeszcze gorzej” - tak nieraz zdarza się mówić mężczyznom, którzy z jednej strony są przeświadczeni o swojej sile i niezależności, z drugiej strony zaś uginają im się kolana pod wpływem wdzięków
i tajemniczości kobiet. Zadają też sobie pytanie: kim tak właściwie jest
kobieta? Czy da się ją rozszyfrować?

Nowym przełożonym
w s p ó l n o t y d o m i n i ka n ó w
i proboszczem parafii

w Hermanicach został znany w tym miejscu o.
Cezary Jenta OP.

Więcej na str. 5

ZŁOTE

RODZEŃSTWO
Bardzo udany był start Katarzyny Wąsek (rocznik 1996) w XXIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach
Zimowych. Reprezentantka SRS „Czantoria” zdobyła złoto w kategorii Juniorka A.
(cd. na str. 17)

Choć Dzień Kobiet za nami, to jednak 8 marca nie powinien być jedynym, w którym
każda z nas będzie szczególnie dowartościowana, zauważona i doceniona. Z tą myślą
postanowiłam napisać niniejszy tekst. Muszę przyznać, że przygotowując się do jego
tworzenia zastanawiałam się, jak podejść do tematu. W końcu artykułów związanych
z kobietami czy kobiecością w ogóle jest bardzo dużo, zwłaszcza tych poradnikowych
czy o tematyce uczuciowej. Po pewnym namyśle postanowiłam przedstawić temat
oczami kobiet pracujących, które pewno wielu z nas spotyka w Ustroniu. Kobiet na
pozór zwyczajnych, a jednak kryjących w sobie wiele uroku i siły, niezależnie od wieku.
(cd. na str. 14)
9 marca 2017 r.
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„NIE TAKI DIABEŁ STRASZNY…”,
CZYLI INTEGRACJA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
„Wartość człowieka jest najcenniejszą wartością świata” – Maria Grzegorzewska
Mając na uwadze słowa Marii Grzegorzewskiej – prekursorki
pedagogiki specjalnej, jak również wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, prężnie
rozwija się w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu szeroko pojęta integracja. Wielu z Państwa pewnie słyszało
o integracji, lecz gdy nie dotyka ona bezpośrednio naszej osoby,
tak naprawdę wiemy o niej niewiele.
Zatem nasuwa się pytanie, czym jest owa integracja w szkole
i dla kogo jest przeznaczona? Integracja, w szerokim znaczeniu,
wyraża się we wzajemnym stosunku osób pełnosprawnych
i niepełnosprawnych, w którym są respektowane
takie same prawa, liczą się takie same wartości,
gdzie obu grupom stwarza się identyczne
warunki do maksymalnego, wszechstronnego rozwoju. Założeniem integracji
w naszej szkole jest stworzenie środowiska, w którym uczniowie o różnym
stopniu sprawności psychofizycznej
i intelektualnej mogliby wspólnie
uczyć się i rozwijać. W pracy nauczyciela kierujemy się naczelną
zasadą, jaką jest indywidualne
podejście do każdego dziecka,
a podstawowym warunkiem tworzonej przez nas integracji jest maksymalne usprawnienie fizyczne oraz
psychiczne poprzez włączenie go do
środowiska szkolnego.
Integracja stwarza warunki do bogatszego życia dla wszystkich naszych
wychowanków uczestniczących w tym
procesie. Uczniowie o specjalnych potrzebach
edukacyjnych biorą aktywny udział w projektach
szkolnych, takich jak akademie, liczne przedstawienia teatralne, różnorodne konkursy oraz czynnie uczestniczą w
życiu środowiska lokalnego. Wychowujemy uczniów w duchu
prawdy, dobra i piękna, w duchu tolerancji i otwartości na potrzeby innych. Dbamy o to, by każdy z uczniów miał pozytywny
obraz siebie, aby był odporny psychicznie i przygotowany do
adaptacji w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości. Poprzez
wszystkie powyższe działania wychowanek naszej szkoły staje
się samodzielny, otwarty i twórczy. W klasach integracyjnych
staramy się stworzyć optymalne warunki do nabywania wiedzy
oraz umiejętności społecznych, uwzględniając specyfikę dziecka,
jego indywidualne potrzeby i możliwości.

to i owo
z okolicy

W Chybiu władze gminy podejmowały pary małżeńskie,
które od pół wieku są razem.
Złote gody zostały uhonorowane Medalami za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie, które nadał
Prezydent RP.

* * *

W pierwszą sobotę marca na
placu Hoffa w Wiśle, zainaugurowano kampanię ekologiczną
pod hasłem „Godzina dla Ziemi
- Godzina dla Wisły”. Organi-
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zatorem jest Fundacja WWF
Polska. Na początek nastąpiła
symboliczna koronacja królowej polskich rzek. Kolejne tego
rodzaju akty odbędą się w Krakowie, Warszawie i Gdańsku.

* * *

Na ostatniej sesji radni z gminy
Hażlach wzięli pod lupę projekt
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego. Uchwalono,
że 31 sierpnia zakończą działalność Gimnazjum w Kończycach
Wielkich oraz w Pogwizdowie.
Pierwsze z nich 1 września
zostanie włączone do Szkoły
Podstawowej w Kończycach
Wielkich, a drugie do Szkoły
Podstawowej w Pogwizdowie.

Reasumując, system integracyjny jest korzystny zarówno dla
dzieci pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych. Uczniowie
z różnymi deficytami rozwojowymi (np. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z afazją motoryczną,
z niepełnosprawnością ruchową itp.), przebywając wśród
pełnosprawnych rówieśników, przystosowują się do późniejszego funkcjonowania w odmiennych warunkach. Tak rozumiana integracja pozwala dziecku niepełnosprawnemu być
„sobą” wśród innych. Z kolei uczniowie pełnosprawni uczą
się tolerancji, wzajemnego szacunku oraz empatii w
stosunku do odmienności. Tym samym wzrastają
w poszanowaniu odmiennych cech i zachowań
innych ludzi. A my, jako wykwalifikowane
grono pedagogiczne dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie JEDNOSTKI
uczestniczące w procesie integracji
czerpały z niej to, co najbardziej wartościowe.
Dorota Cisowska
nauczycielka edukacji
wczesnoszkolnej, logopeda,
terapeuta pedagogiczny
		
Drodzy Czytelnicy Gazety Ustrońskiej! Już niebawem rusza rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych. Wielu
z Państwa zastanawia się nad rozwojem edukacyjnym swoich dzieci.
Dzisiaj chcemy dać możliwość nauki
w naszej szkole wszystkim dzieciom – dzieciom pełnosprawnym i niepełnosprawnym.
Tych z Państwa, którzy byliby zainteresowani
tematyką integracji i chcieliby posłać swoje dziecko
do klasy integracyjnej, zapraszamy do udziału w Dniu Otwartym
Szkoły - 8 kwietnia w godzinach od 9.00 do 11.00. Myślę, że może
to być czas na spotkanie z naszą szkołą, z naszymi nauczycielami
i specjalistami. Może to być czas na rozwianie wątpliwości i na
znalezienie właściwej ścieżki rozwoju swojego dziecka. Serdecznie zapraszamy!
Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej
www.sp6.ustron.pl, gdzie już teraz mogą się Państwo zapoznać
z tym, co oferuje nasza „Szóstka”.
Roman Langhammer
dyrektor
W sali Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
w Cieszynie odbyły się VII Targi
Edukacyjne Powiatu Cieszyńskiego. Swoją ofertę prezentowały wyższe uczelnie i szkoły
policealne. Oferta skierowana
była do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

* * zgromadził
*
85 uczestników

„Zjazd na byle czym”, zorganizowany w minioną niedzielę na
stoku Siglany w Wiśle. W zawodach wzięli udział przebierańcy
w różnym wieku, zjeżdżając na
materacach, muszlach klozetowych, rowerach z płozami,
łodziach pirackich czy wózkach
dziecięcych.

Ze względu na okres lęgowy
ptaków, w gminie Chybie obowiązuje zakaz wycinki drzew.
Gmina ta znajduje się na obszarze specjalnej ochrony ptaków
Natura 2000 - „Dolina Górnej
Wisły”. Zakaz obowiązuje od
1 marca do 15 października.

* * *

Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej działa od 70 lat. Z okazji
jubileuszu przygotowano różne
projekty. Jest nowe logo, wydana
zostanie książka o historii PZKO,
odbędą się wystawy tematyczne
i konkursy. Na finał zaplanowano galę w Teatrze Cieszyńskim
za Olzą, która odbędzie się 21
października.
(nik)
				
9 marca 2017 r.

KRONIKA MIEJSKA
NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA JUBILATÓW:

Ewa Balcar z d. Podżorska
Józef Bijok 			
Roman Brudny 			
Helena Dolczewska z d. Franek
Helena Gluza z d. Gajdacz
Anna Goszyk z d. Dytko 		
Krystyna Hann 			
Zofia Jaworska z d. Chwastek
Halina Kojma 			
Jan Madzia 			
Helena Makula z d. Cieślar
Wanda Mider z d. Brachaczek
Antoni Modzelewski 		
Karol Pacuła 			
Roman Pałaszyński 		
Albina Wołowiec z d. Nowak
Daniela Zając z d. Niemiec

lat 80
lat 80
lat 80
lat 92
lat 94
lat 80
lat 85
lat 80
lat 95
lat 80
lat 98
lat 93
lat 85
lat 80
lat 85
lat 91
lat 80

* * *

ul. Dominikańska
ul. Lipowska
ul. Stalmacha
ul. Katowicka
ul. Staffa
ul. Sikorskiego
os. Manhatan
ul. Lipowska
ul. Złota
ul. Bernadka
ul. Ogrodowa
ul. Myśliwska
os. Manhatan
ul. Sosnowa
os. Manhatan
ul. Partyzantów
os. Cieszyńskie

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
		
33 857-26-00
Kominiarz
33 854-37-59
		
602-777-897

STRAŻ MIEJSKA
27 II 2017 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia interweniowano w jednym z hoteli na
Jaszowcu ws. sarny, która wpadła do środka obiektu rozbijając
szybę w oknie. Ranne zwierzę
zostało zabrane przez pracowników cieszyńskiego schroniska.

27 II 2017 r.
Kontrola na targowisku miejskim.
Sprawdzano m.in. przestrzeganie
regulaminu targowiska.
1 III 2017 r.
Interwencja na ul. Katowickiej
ws. potrąconego i padniętego
psa. Zwierzę zostało zabrane
przez odpowiednie służby do
utylizacji.
2 III 2017 r.
Interwencja w rejonie ul. Wąskiej
i Szerokiej ws. potrąconego psa.
Zwierzę zostało zabrane do schroniska w Cieszynie.
3 III 2017 r.
Interwencja przy ul. Bażantów
ws. padniętej sarny. Zwierzę zostało zabrane przez odpowiednie
służby do utylizacji.
3 III 2017 r.
Prowadzono czynności na ul.
Gościradowiec ws. przestrzegania
znaku B1 (zakaz ruchu w obu kierunkach). Mandatem w wysokości
100 zł ukarano jednego kierowcę.
4 III-5 III 2017 r.
Podczas silnych wiatrów otrzymywano zgłoszenia dot. pozrywanych tablic reklamowych
i przewróconych drzew. Właścicieli reklam proszono o ich usunięcie lub mocniejsze zawieszenie. Przedsiębiorstwo Komunalne
uprzątnęło zwalone drzewa. (aj)

SZLAK KOBIET ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO

ODDAM wysterylizowane, odrobaczone, młode/ok.8
m-cy/ koty. Kontakt 605-37-24-18, Grażyna.

* * *

SPOTKANIE Z GRZEGORZEM SZCZECHLĄ

Uniwersytet III Wieku w Ustroniu, działający w ramach Fundacji Esprit oraz Muzeum Ustrońskie zapraszają na spotkanie
z Grzegorzem Szczechlą, mieszkańcem Ustronia, pedagogiem
- biologiem i chemikiem, mającym specjalizację poradnictwo
psychologiczne, medalistą mistrzostw świata w sportach ekstremalnych, na temat: „Conocny teatr psychiki - bądź reżyserem swych snów!”, które odbędzie się w Muzeum Ustrońskim
w niedzielę, 12 marca 2017 r. o godz. 15.00. Poczęstunek przygotuje Anna Łęczyńska, ustronianka, która wygrała ogólnopolski
konkurs na najlepszą stylizację „W duchu PRL”.

Muzeum Marii Skalickiej zaprasza na ilustrowane spotkanie
z historykiem Władysławą Magierową, laureatką Srebrnej Cieszynianki w roku 2016. Autorka przedstawia w kolejnych książkach ciekawe i zasłużone kobiety związane z regionem Śląska
Cieszyńskiego. Zapraszamy serdecznie w sobotę, 11. marca,
o godz. 16.00. Data bliska 8 marca, a zatem pamiętajmy, że
„w marcu każdy pan pamięta o kwiatach dla dam!”. Na miejscu
możliwość zakupu książki.

* * *

* * *

KONKURS NA EKSLIBRIS

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu
zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie na ekslibris/
projekt ekslibrisu. Szczegółowe informacje można uzyskać na
stronie: www.biblioteka.ustron.pl oraz pod numerem tel. 33
8542340.

* * *

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Danuta Naglik		
lat 69		os. Manhatan
Edward Gruszczyk
lat 84		Bażanowice

10/2017/3/R

UWAGA !!!
10/2017/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

Sarna rozbijając szybę w oknie hotelowym mocno się pokaleczyła.
Ranne zwierzę zostało zabrane przez pracowników cieszyńskiego
schroniska.
Fot. SM

OD 1 MARCA

sklep „Wszystko dla dzieci” i pralnia chemiczna Żena
zostały przeniesione do sklepu „Beskid” ul. 3 Maja 4.
10/2017/2/R

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

9 marca 2017 r.
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Łukasz Żyła, nowy komendant ustrońskiej policji.

Fot. A. Jarczyk

SŁUŻĘ LUDZIOM
Policjanci w Ustroniu mają nowego szefa. 1 marca stanowisko komendanta
objął Łukasz Żyła.
– Pochodzę z Zebrzydowic. W policji
pracuję od 18 lat. Najpierw odbywałem
służbę w patrolu interwencyjnym w Cieszynie, następnie byłem dzielnicowym:
pod opieką miałem rejony ul. Frysztackiej,
Małej Łąki i Marklowic. Po pewnym
czasie zostałem zastępcą dyżurnego Ko-

mendy Powiatowej Policji w Cieszynie
i z tego stanowiska powołano mnie na
zastępcę komendanta komisariatu policji
w Zebrzydowicach. Tę zaszczytną funkcję
pełniłem przez 8 lat, po czym, z dniem
1 marca br., objąłem stanowisko komendanta komisariatu policji w Ustroniu –

przedstawia się kom. Żyła. Dotąd nie miał
okazji pracować w Ustroniu, jednak, jak
zaznacza, specyfika tutejszych terenów
jest mu znana. Podczas naszej rozmowy
stale podkreśla, że policjanci pracują dla
społeczeństwa.
– Spotykamy się z różnymi sytuacjami, zarówno jeśli chodzi o interwencje
domowe, przestępstwa, jak i zdarzenia
w ruchu drogowym. Każda interwencja
jest inna i każda też wymaga indywidualnego prowadzenia. Służbę staramy
się wykonywać jak najlepiej, z myślą
o ludziach, aby odbierali nas pozytywnie
– mówi kom. Żyła. – Żadna sprawa nie
jest dla mnie bagatelna. Każda osoba ma
prawo prosić policję o pomoc. Do funkcjonariuszy należy rozpoznanie sprawy
przy pełnym zaangażowaniu.
Nowy komendant przyznaje, że od
zawsze chciał być policjantem i dążył do
spełnienia tego marzenia. W momencie,
kiedy dowiedział się, że został przyjęty do
policji, bardzo się ucieszył. – Każda praca
jest inna, każdy też pracuje w tym zawodzie, jaki sobie wybrał. Mnie się udało, bo
chciałem być policjantem i rzeczywiście
pracuję jako policjant. Ta praca, zwłaszcza na stanowisku komendanta, wymaga
pełnej dyspozycyjności i zaangażowania,
ale myślę, że tę służbę wykonuję dobrze –
stwierdza. Mimo absorbującego zawodu
rozdziela sprawy prywatne od tych służbowych. W wolnym czasie lubi jeździć na
rowerze, pływać, a w okresie zimowym
poszusować na nartach. – Policjant musi
dbać o formę, a myślę, że tego rodzaju aktywności pomagają ją zachować – mówi.
Agnieszka Jarczyk

2 marca doszło do tragicznego wypadku na ul. Katowickiej. Około godz. 11:30 27-letni kierowca fiata pandy, mieszkaniec Skoczowa,
z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał z drogi, odbił się od barierek i beczkując w powietrzu wylądował na dachu samochodu. Mężczyzna
w bardzo ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem do specjalistycznego szpitala w Sosnowcu. Niestety, mimo podjętej interwencji
lekarskiej nie udało się go uratować. Tego samego dnia zmarł. Dokładne okoliczności wypadku badane są przez Komendę Powiatową Policji
w Cieszynie, która prosi świadków zdarzenia o kontakt.
Fot. W. Herda
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Zdaniem
Burmistrza
O zimie w Ustroniu
mówi burmistrz
Ireneusz Szarzec.

* * *

M. Misiuga witała o. Cezarego i żegnała o. Jacka.

Fot. M. Niemiec

NOWY PROBOSZCZ
W HERMANICACH

Nowym przełożonym wspólnoty dominikanów w Hermanicach oraz proboszczem
Parafii pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski został znany już w tym miejscu
o. Cezary Jenta OP. 2 marca, w obecności prowincjała polskich dominikanów o.
Pawła Kozackiego OP, odbyło się kanoniczne objęcie urzędu.

Podczas wieczornej mszy św. żegnano ciepło i z nieskrywanym smutkiem
dotychczasowego proboszcza o. Jacka
Skupnia. On sam, dziękując za wspólne
lata mówił, że z Jarosławia przybył do
Ustronia, a teraz odjeżdża w to samo miejsce. Ta droga jest mu już znana i w związku
z tym wszystko jest możliwe. Odchodzący
proboszcz witał swojego następcę, wspominając, że tak niedawno żegnano go,
gdy opuszczał Hermanice, a teraz przybył
znowu, by objąć parafię.
Podziękowania i życzenia w imieniu
Rady Parafialnej złożyła Bożena Mynarz
i Sławomir Haratyk, w imieniu Kręgu Biblijnego Maria Misiuga, a jako parafianka
mieszkająca po sąsiedzku, z potrzeby serca
o. Jacka żegnała Maria Nowak. Pod jej słowami oklaskami podpisali się zgromadzeni
w kościele wierni.
M. Nowak mówiła m.in.:
– Czcigodny ojcze Jacku, dzięku-

jemy Bogu, że w naszej parafii dane
nam było poznać kapłana tak wielkiego formatu, który jednocześnie jako
proboszcz cieszył się niezwykłą charyzmą. Nagłe przeniesienie do klasztoru w Jarosławiu dogłębnie nas poruszyło. Przede wszystkim dziękujemy
za to, że jako kapłan ubogacałeś nas
mądrością głoszonych kazań, rzucając
nowe światło na nasze rozumienie wiary
i pojmowanie miłości Bożej, a jednocześnie z wielkim osobistym zaangażowaniem
i dbałością rozpocząłeś długi i kosztowny proces, aby nasz kościół został
podniesiony do rangi sanktuarium. Ojcze
Jacku, na nowej placówce duszpasterskiej
życzymy, żeby Duch Święty dał znów
myślom lot wysoki, aby tam z pomocą
Bożą powstawały dzieła nieprzemijające.
Uroczystą mszę św. uświetniła swym
śpiewem Schola św. Dominika.
Monika Niemiec

W miniony weekend nasze miasto opanowały silne wichury, które uczyniły sporo szkód.
9 marca 2017 r.

		

Za nami okres ferii szkolnych. Wprawdzie nasi uczniowie odpoczywali od nauki
już w drugiej połowie stycznia, jednak
jeszcze przez następny miesiąc zimowa
przerwa od zajęć trwała w innych województwach. Od kiedy wprowadzono
w Polsce różne terminy ferii dla różnych
regionów, wizyty wczasowiczów w naszym mieście nie kumulują się w ciągu
dwóch tygodni, tylko rozciągają się na
styczeń i luty.
W przypadku takich miejscowości jak
nasza, jest to bardzo korzystne rozwiązanie, ponieważ baza turystyczna może być
dłużej i lepiej wykorzystana. Jest to też
korzystne dla samych turystów, gdyż nie
ma problemu z wynajęciem pokoi i np.
kolejkami na wyciągach.
A w tym roku zima była dla nas wyjątkowo łaskawa. Dzięki niskim temperaturom
można było odpowiednio naśnieżyć stoki,
a dodatkowo panowała zimowa aura - było
biało, choć tego śniegu trochę brakowało,
mroźnie i słonecznie. Niewiele wiało
i przede wszystkim nie padał deszcz, który
nie sprzyja aktywności na świeżym powietrzu i szybko zmywa śnieg ze stoków.
Można było zauważyć, że wielu wczasowiczów wybrało Ustroń na zimowy wypoczynek, widoczne to było szczególnie
w weekendy, kiedy oprócz wczasowiczów,
przyjeżdżali jednodniowi goście. To cieszy, zwłaszcza w kontekście poprzednich
lat, kiedy to zimy były, można powiedzieć,
symboliczne. Dla gestorów bazy turystycznej, noclegowej, gastronomicznej był
to dobry czas.
My też ze swojej strony, jako miasto,
staraliśmy się przygotować atrakcje dla
turystów. W styczniu i lutym na rynku
odbywały się koncerty i imprezy, które
cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Nasz rynek prezentował się bardzo
atrakcyjnie, przyciągał turystów i mieszkańców naszego miasta. Również na stokach odbyło się wiele zawodów, turniejów
i imprez, szczególnie dużo się działo na
Czantorii. Otwarte było również lodowisko, na którym też odbywały się imprezy.
Przez ostatnie dwa miesiące co weekend
coś ciekawego się u nas odbywało.
Teraz rozpoczął się już Wielki Post, czas
spokoju i refleksji. Jednak i w tym czasie
można skorzystać z oferty kulturalnej, bo
już w przyszłym tygodniu rozpoczynają
się Ustrońskie Spotkania Teatralne, które
co roku goszczą na deskach „Prażakówki”.
Pogoda, jaką obserwujemy przez ostatnie dni może wskazywać, że zima już za
nami, tym bardziej cieszy to, że mogliśmy
skorzystać z jej uroków i atrakcji.
Spisała (mn)
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LIST DO REDAKCJI
Psie kupy i środowisko

Na zdjęciu uczniowie: Oliwia Mika, Natalia Brandys, Julia Ciper,
Gabriel Szablewski, Dawid Czyż, Mateusz Stec.

ELEKTRYZUJĄCA
REKLAMA

Charles Wilp powiedział: „Reklama jest tak potrzebna produktowi jak prąd elektryczny żarówce”. W duchu tej maksymy
młodzież Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu brała udział
w targach edukacyjnych w Gimnazjum nr 1, gdzie promowała
między innymi nowy kierunek – technik elektryk. Reklama, aby
zachęcić potencjalnego klienta, musi działać wielozmysłowo.
Nie zapomnieli o tym nasi uczniowie, którzy zaprezentowali
gimnazjalistom monofoniczny wzmacniacz akustyczny z ledowym wskaźnikiem mocy akustycznej. Skonstruował go Mateusz Stec, uczeń klasy drugiej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
o specjalności elektromechanik. Młodzież gimnazjalna mogła
samodzielnie uruchomić to urządzenie, zobaczyć jak powstało,
posłuchać odpowiednio wzmocnionych przez nie dźwięków
popularnej piosenki. To oczywiście nie jedyna praca powstała
na zajęciach. Obecnie grupa elektromechaników pracuje nad
kolejnym ciekawym urządzeniem, a mianowicie transmiterem
dźwięku w oparciu o układ TDA 2030.
Wszystkich absolwentów gimnazjów, pasjonatów elektrycznych klimatów i nie tylko gorąco zachęcamy do podjęcia nauki
w Zespole Szkół Technicznych w Ustroniu. Proponujemy także
kształcenie w takich kierunkach jak: technik mechanik, technik
informatyk, elektromechanik, sprzedawca, klasa wielozawodowa.
Informacje o naborze znajdują się na stronie szkoły i fb.

XIX USTROŃSKIE
SPOTKANIA TEATRALNE
Spektakl niebiletowany
16.03. (czwartek) godz. 10.00

Występy laureatów XII Miejskiego Przeglądu
Amatorskich Zespołów Teatralnych
Wstęp wolny

Są jeszcze bilety na następujące spektakle:
14.03. (wtorek) godz. 18.00
Gwiazda i ja - komediowy teatr obyczajowy

Obsada: Magdalena Zawadzka, Anna Gornostaj
Tekst: Elizabeth Fuller; Tytuł oryginalny „Ja i Jezebel” w przekładzie
Julity Grodek; Reżyseria – Cezary Morawski; Muzyka – Agnieszka
Putkiewicz; Scenografia – Dorota Banasik
Zabawna historia o prawdziwym obliczu naszych idoli i złudnych
pozorach świata show biznesu.
Cena biletu 45 zł
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Jestem zdecydowaną przeciwniczką akcji propagującej
sprzątanie po naszych czworonożnych współlokatorach
tego, co pozostawiają podczas spaceru. Taka plastikowa
torebka ulega degradacji w temp. powyżej 50oC, a takich temperatur u nas nie ma, zatem zalegnie na kilkaset
lat na jakimś wysypisku albo ją wiatr wywieje. Rocznie
w oceanach ginie ogromna ilość zwierząt, bo pływa
w nich ponad 50 tysięcy ton (!) toreb plastikowych. Ssaki
morskie zaplątują się w nie i duszą się albo połykają i, nie
mogąc strawić, zaczynają chorować. Biolodzy szacują,
że z powodu zjedzenia lub zaplątania się w plastikowe
śmieci rocznie życie traci nawet milion morskich stworzeń.
A w Bałtyku rybacy czasami wyciągają sieci, w których
więcej jest marketowych reklamówek niż dorszy czy śledzi.
Zachwyciliśmy się w latach 60. ub. wieku plastikiem. Reklamówki, najlepiej te z kolorowym nadrukiem, przywożono
z zagranicznych wojaży. Powoli to mija i zaczynamy doceniać naturalne surowce, wraca do łask drewno, kamień,
papier. Mamy w Ustroniu bardzo dobrze zorganizowaną
zbiórkę surowców wtórnych, te plastikowe butelki, torby
foliowe i opakowania po produktach spożywczych będą zapewne utylizowane. Ale nie te po psich kupkach, bo przecież
nikt tego nie będzie opróżniał przed recyklingiem. Te torebki
zalegną w naszym środowisku na kilkaset lat. Nie chodzę
z psem na place zabaw, do piaskownic, na festyny tak jak nie
chodzę z psem na cmentarz. Mój pies wie, że nie wszędzie
można. Chodzę mniej uczęszczanymi traktami. Podczas
spaceru pies kuca na wąskim pasie trawy między drogą
a płotem i tam „robi swoje”. Jest „to to” praktycznie bez
zapachu. Wszyscy posiadacze psów to potwierdzą, trzeba
by nisko kucnąć, aby coś poczuć. Nikt w to nie wdepnie, bo
nikt w ten wąski pasek ziemi się nie pcha. Ponadto po kilku
dniach, po najbliższym deszczu wszystko znika i użyźnia
glebę. Nie znajduję żadnych negatywów takiego postępowania. Skuteczna ochrona naszego środowiska wymaga
logicznego myślenia.
Z niepokojem oczekuję kolejnej akcji tzw. „ekologów”
namawiających mnie, aby na spacer z psami zabierać buteleczki (plastikowe, ma się rozumieć, specjalnie do tego celu
wyprodukowane), aby nie sikały na naszą uświęconą, zaznaczoną heroizmem patriotów ziemię, tylko do buteleczek.
Imię i nazwisko do wiadomości redakcji
17.03. (piątek) godz. 18.00

Pierwsza młodość - komedia

Obsada: Grażyna Zielińska, Hanna Zientara; Tekst – Christian
Giudicelli
Przekład – Dorota Żołnierczyk; Reżyseria – Marek Mokrowiecki;
Scenografia – Dorota Cempura; Opracowanie muzyczne – Krzysztof
Wierzbicki
Współczesna komedia o tym, jak wesołe i zaskakujące może być życie
staruszki/o tym, że w każdym wieku można spełniać swoje marzenia.
Cena biletu 45 zł
10/2017/1/O

PODATKI 2017

Burmistrz Miasta Ustroń informuje, iż termin płatności I
raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego
zobowiązania pieniężnego upływa w dniu 15.03.2017 r. Wpłaty
można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń w godz. 7.30
do 15.30 lub na rachunek bankowy Miasta Ustroń, podany na
decyzji podatkowej.

9 marca 2017 r.

DZIAŁANIE
KOMISARIATU
POLICJI

ZDARZENIA KRYMINALNE
Kategoria przestępstwa

Na podstawie sprawozdania podinsp. Michała Botorka
Ustroński komisariat policji nadzoruje teren należący do miasta
Ustroń oraz do gminy Goleszów. Łącznie obszar ten zajmuje
powierzchnię 125 km2, który zamieszkuje na stałe ok. 28 tys.
mieszkańców. Ze względu na turystyczny charakter nadzorowanego rejonu przyjmuje się, że w sezonie letnim i zimowym liczba
osób przebywających na tym terenie jest większa.
W strukturze komisariatu funkcjonują zespoły: kryminalny,
patrolowy, dyżurnych, dzielnicowych oraz jednoosobowe stanowisko ds. wykroczeń.
DZIELNICOWI
Funkcjonariusz

Podległa dzielnica

st. asp. Jarosław Zadworny
mł. asp. Wojciech Jaworski

osiedla w centrum Ustronia
Polana, Poniwiec, rejon ul. A. Brody
i Grażyńskiego
Hermanice, Lipowiec, Nierodzim

asp. szt. Dariusz Bejma

Jaszowiec, Zawodzie, os. Generałów

st. asp. Piotr Glenc

ZDARZENIA DOT. BEZPIECZEŃSTWA
I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
Zdarzenie

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

wypadki
drogowe

14

15

24

25

26

41

27

34

37

ranni
w wypadkach

30

18

27

29

32

52

30

47

44

ofiary
śmiertelne

0

2

3

3

4

5

4

1

2

kolizje
drogowe

242

227

217

221

226

193

193

215

234

interwencje
ogółem

3717 3747 1956 2830 2517 2574 2519 2809 2673

W roku 2016 w sposób znaczący ograniczono przestępczość
na terenie Ustronia. Odnotowano o 100 zdarzeń mniej niż w roku
2013 i o 44 zdarzeń mniej niż w roku 2015. W 84 postępowaniach
karnych zostali ustaleni sprawcy przestępstw, co daje wykrywalność na poziomie 55,6%. Zostali również ustaleni sprawcy
najpoważniejszych przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu.

GRYPA PTAKÓW
W związku z wysoce zjadliwą grypą ptaków Powiatowy Lekarz
Weterynarii wydał nowe rozporządzenie, w którym informuje, że
8 marca przestają obowiązywać specjalne środki ostrożności na obszarze zagrożonym, natomiast na obszarze zapowietrzonym wprowadza
się te nakazy i zakazy, które wcześniej obowiązywały na obszarze
zagrożonym, czyli:
NAKAZUJE SIĘ:
1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu
wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa,
paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub
substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy
ptaków,
2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby
wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia
rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków,
9 marca 2017 r.

		

Liczba zdarzeń
2013

2014

2015

2016

kradzież z włamaniem

38

18

27

25

rozbój

5

0

2

3

kradzież

74

38

44

33

kradzież samochodu

14

1

2

0

uszkodzenie mienia

13

10

23

15

uszczerbek na zdrowiu

4

3

2

7

bójka, pobicie

1

1

4

0

oszustwo

11

23

11

10

krótkotrwałe użycie pojazdu

0

0

2

0

przeciwko funkcjonariuszom
publicznym

1

2

2

2

przeciwko ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii

2

3

11

1

nietrzeźwi kierowcy

35

41

27

35

inne przestępstwa

52

60

38

20

Łącznie

250

200

195

151

Rok 2016 był jednym z najbezpieczniejszych w ostatnich latach. Był również rokiem, w którym ograniczono przestępczość
kryminalną. Na podobnym poziomie co w latach ubiegłych utrzymuje się zagrożenie w ruchu drogowym. Zwiększyła się liczba
nietrzeźwych kierowców na ustrońskich drogach, co niekorzystnie
wpływa na poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
W trakcie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych nie stwierdzono poważnych zakłóceń bezpieczeństwa
i porządku publicznego. W ich trakcie korzystano z pomocy
Straży Miejskiej, OSP, firm ochrony i Straży Granicznej, a także
dodatkowych patroli policyjnych finansowanych ze środków
samorządu Ustronia, co poprawia poczucie bezpieczeństwa
uczestników wydarzeń.
Podobnie jak w całym kraju, mieszkańcy mogą poprzez Krajową Mapę Zagrożeń wskazywać miejsca, gdzie zachodzi potrzeba
interwencji policyjnej. Najczęściej zgłaszane były zagrożenia
wynikające z nadmiernego spożywania alkoholu w miejscach
niedozwolonych, nieprawidłowego parkowania pojazdów czy
przekraczania dopuszczalnej prędkości. Każde z tych zgłoszeń
było wnikliwie sprawdzane.
Ustrońska policja uzyskuje wsparcie finansowe na tworzenie
dodatkowych patroli oraz dofinansowanie zakupu nowoczesnego,
hybrydowego radiowozu. Dotychczasowa współpraca z samorządem, instytucjami i służbami miejskimi na rzecz bezpieczeństwa
w Ustronia była bardzo dobra.
3) niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub
śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie;
ZAKAZUJE SIĘ:
1) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia
nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj na obszarze zagrożonym, chyba
że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie przemieszczanie
przy zastosowaniu określonych przez niego środków bezpieczeństwa
biologicznego, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej
grypy ptaków,
2) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia
nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających
produkty jajeczne, znajdujących się poza obszarem zagrożonym,
3) wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób,
i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz
ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, chyba że powiatowy lekarz
weterynarii wyrazi zgodę na takie wprowadzanie lub wyprowadzanie,
4) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba
że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub
rozrzucanie,
5) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów
ptactwa łownego.
Pełna treść na oficjalnej stronie miasta.
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Podczas zebrania odbyło się uroczyste wręczenie nadanych przez Zarząd Miejski ZOSP Srebrnych Odznak Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która działa w ramach OSP Centrum pod opieką Jacka Herczyka. Odznaki otrzymali: Martyna Kąsek, Michał Kąsek, Estera Goryczka, Dajana
Goryczka, Paweł Porębski, Mikołaj Haratyk, Mateusz Tarasz, Wojciech Krysta, Łukasz Goryczka,
Dawid Goryczka, Paulina Jaworska, Julia Zieniewicz, Kamil Jaworski.
Fot. M. Niemiec

PRZYCIĄGAJĄ MŁODZIEŻ
(cd. ze str. 1)
naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu
Miasta Ustroń druhna Alicja Żyła, radna
i przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Ustroń Centrum Maria Jaworska.
W obradach czynny udział brała radna,
druhna Adriana Kwapisz Pietrzyk, która
jest członkinią jednostki.
Obrady protokołował druh Marcin
Nogal, do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano: Gabriela Grzesiaka,
Marka Grzesioka, Marka Jaworskiego, a do Komisji Mandatowej Sławomira Suchego, Adama Donczewa
i Jacka Herczyka. Zebranie było prawomocne, gdyż frekwencja wyniosła 62
procent.
Sprawozdanie z działalności przedstawił prezes Tarasz, mówiąc m.in. o tym, że
w 2016 roku do jednostki doszło czterech druhów i jedna druhna. Zarząd

W zebraniu uczestniczyło 31 strażaków.
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odbył 7 zebrań, zorganizowano Dzień
Kobiet, wycieczkę, wieczorek taneczny dla członków i zaproszonych gości, wigilijkę oraz paczki dla seniorów.
Poczet sztandarowy OSP Centrum był
obecny podczas uroczystości strażackich, patriotycznych i religijnych,
a w razie potrzeby druhowie zabezpieczali miejskie imprezy. Wiele prac wykonano
w remizie. Zabezpieczono syrenę, zmodernizowano dach, wyremontowano łazienkę i pokój socjalny, dokończono izolację poziomą całego budynku. Jednostka
z Ustronia Centrum współpracuje z druhami z Ustronia Morskiego i w ubiegłym
roku delegacja uczestniczyła w obchodach
70-lecia założenia tamtejszej jednostki.
Z. Tarasz wspomniał też o drużynie sportowej, która przez cztery miesiące brała
udział w goleszowskiej Amatorskiej Lidze
Piłki Nożnej. Kończąc swoje wystąpienie

Fot. M. Niemiec

prezes dziękował druhom za zaangażowanie, ich rodzinom za wyrozumiałość,
a władzom samorządowym za wsparcie.
Ze sprawozdania naczelnika Krystiana
Kamińskiego zebrani dowiedzieli się, że
samochody bojowe są w pełnej gotowości
do działań, a z pomocą środków miejskich
w 2016 roku uzupełniono wyposażenie
m.in. o podpory stabilizacyjne, zestaw
do zabezpieczania ostrych krawędzi czy
elementy wyposażenia strażaków. OSP
Centrum wyjeżdżała 15 razy do pożarów,
39 razy do miejscowych zagrożeń. Odnotowano 4 wyjazdy fałszywe. Odbyło się 20
ćwiczeń bojowych, w tym zorganizowane
przez komendanta miejskiego OSP, bardzo
wskazane w naszym mieście, ćwiczenia na
wyciągu Poniwiec. K. Kamiński podkreślił osiągnięcia Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej, która w zawodach miejskich
zdobyła 1. miejsce, a w powiatowych 11.,
oraz pomoc radnej Adriany Kwapisz-Pietrzyk i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
Magdaleny Herzyk, dzieki której piłkarze
mogli trenować w hali sportowej przy ul.
Partyzantów. Poinformował, że po przeprowadzeniu kontroli gotowości bojowej
jednostki otrzymano średnią ocenę bardzo
dobrą. Za życzliwość naczelnik dziękował
wszystkim sympatykom i przyjaciołom
jednostki.
Firmy, które wspierają OSP Ustroń
Centrum to: Agencja Reklamowa NIKO,
SANBUD – Przemysław Saniternik,
AGMA – Wędzarnia z tradycją, KOSTA,
TAXI AMBIT Ustroń, PINART – Artur
Pinkas, INTERBESKIDY, AUTO GUM
– Janusz Kubala, Restauracja MELISSA – Maria Pinkas, BESKID-FRUT 2
– Zbigniew Szczotka, INSTALACJE
ELEKTRYCZNE – Sławomir Rzyman,
PAPIERNICZY ŚWIAT – Lucyna Kozioł,
CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW – Wiesław Brudny, BURET – Mirosław Szuba.
Po odczytaniu przez skarbnika Dariusza Galeję sprawozdania finansowego, głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Rzyman
i wydał pozytywną opinię na temat przedstawionych sprawozdań.
Następnie przyszedł czas na podjęcie
przykrej decyzji, jaką było wykluczenie
z szeregów jednostki druha Franciszka
Żyły. Stosowną uchwałę podjęto jednogłośnie. Taką samą jednomyślnością
wykazano się, gdy udzielono Zarządowi
absolutorium.
Na koniec wypowiadali się zaproszeni
goście. T. Krysta gratulował uczestnictwa
w zawodach pożarniczych, ale też sportowych, bo dzięki temu podnosi się sprawność fizyczną druhów. A. Żyła dziękowała
za charyzmę, przyciągającą młodzież,
sprawiającą, że chce jej się dawać coś
z siebie dla społeczeństwa. M. Jaworska
wyraziła wdzięczność za bardzo dobrą
współpracę, dzięki której koło gospodyń
znalazło swoje miejsce. M. Szalbot przywołał statystyki działań straży w powiecie
i gratulował, że OSP Ustroń Centrum ma
w nich poważny udział.
Dowodem na współdziałanie jednostki
z KGW był wieńczący obrady obiad,
przygotowany przez panie z koła.
Monika Niemiec
9 marca 2017 r.
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Początkiem roku 1895 Urząd Gminy
w Ustroniu wysunął projekt założenia Ochotniczej Straży Ogniowej w Ustroniu. W dniu
5 maja 1895 roku na pierwszym posiedzeniu
komitetu założycielskiego został omówiony
cel założenia straży, który przegłosowano
jednogłośnie.
Statut ten został spisany w dwóch językach: polskim i niemieckim. Na podstawie
tego dokumentu powołano do życia Ochotniczą Straż Ogniową w Ustroniu. Na czele
jednostki stanął zarząd, a komendantem
został pan Donat, zastępcą komendanta pan
Gajdzica, sekretarzem pan Ziętek, skarbnikiem pan Dattner, a gospodarzem pan Seidl.
Gmina Ustroń oraz ówczesna arcyksiążęca fabryka maszyn w Ustroniu oddały
posiadany sprzęt pożarniczy do dyspozycji
nowo utworzonej straży, która przystąpiła do
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych na
Śląsku i Morawach.
Pierwszą sikawkę motorową jednostka
zakupiła w 1914 roku.

W 1927 roku zakupiono pierwszy samochód bojowy marki Ford, a dwa lata później
wyposażono go w sikawkę motorową. Drugą
sikawkę motorową zakupiono w 1931 roku.
Czas okupacji to trudny okres dla Ustroniaków i tutejszej jednostki, która wówczas
została przez okupanta pozbawiona samochodu.
W 1952 roku przystąpiono do remontu
budynku remizy, który trwał 5 lat. Uroczyste
przekazanie Strażnicy nastąpiło 18 sierpnia 1957 roku i przy tej okazji jednostka
otrzymała samochód bojowy Star 20 GM-8
wraz z motopompą M-800. Pierwsza syrena
alarmowa została zamontowana na wieży
remizy w 1959 roku.
2 kwietnia 1962 roku jednostka OSP otrzymuje samochód bojowy GAZ 51 Lublin.
W późniejszym okresie strażacy dysponowali samochodami BETFORD, STAR 660,
które posiadały beczki wodne, a od 1997
roku samochodem STAR 266 2,5/16+10. W
roku 2001 jednostka pozyskała nieodpłatnie

z Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie
samochód POLONEZ CARO SLRR – rozpoznawczo-ratowniczy.
W roku 2000 przystąpiono do kapitalnego
remontu remizy.
Społeczność miasta Ustronia w 2003 roku
założyła Społeczny Komitet Ufundowania
Sztandaru, którego uroczyste przekazanie
odbyło się podczas obchodów 110-lecia
jednostki.
W październiku 2004 roku miasto Ustroń
i gmina Ustronie Morskie podpisały umowę
o partnerstwie i współpracy.
16 listopada 2004 roku decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie jednostka została włączona
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
W 2008 roku zakupiono samochód NISSAN NAWARA GB: 03/40, który służy
druhom do dziś. Dzięki zażyłej przyjaźni i
współpracy ze strażakami z Ustronia Morskiego, w roku 2013 jednostka otrzymała

Fot. M. Niemiec

samochód VW PASSAT.
13 grudnia 2013 roku jednostka zakupiła
samochód bojowy MERCEDES BENZ
ATEGO GBA 2,7/16+4, uroczyste przekazanie i poświęcenie wozu odbyło się 21
grudnia.
Lata 2014-2016 to dalsze remonty i doposażenie jednostki.
Obecnie Zarząd OSP Ustroń Centrum
tworzą: prezes – Zenon Tarasz, wiceprezes
– Marian Augustyn, naczelnik Krystian Kamiński, zastępca naczelnika – Adam Kłapsia,
sekretarz Marcin Nogal, skarbnik – Dariusz
Galeja, gospodarz – Marek Grzesiok, członek Zarządu – Michał Czyż.
Komisja Rewizyjna: przewodniczący –
Sławomir Rzyman, członkowie – Sławomir
Suchy, Wiktoria Krysta, Adam Donczew,
Artur Pinkas.
OSP Ustroń Centrum liczy 50 członków.
W jednostce działa również Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza, kierowana przez Jacka
Hyrnika.
Monika Niemiec

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA USTROŃ CENTRUM

ŻŁOBEK MIEJSKI
W USTRONIU

Żłobek Miejski w Ustroniu jest instytucją
publiczną, skoncentrowaną na umiejętnym zaspokajaniu wszystkich potrzeb
rozwijającego się małego dziecka oraz na
profesjonalnej pomocy rodzinie w zakresie
edukacyjnym i wychowawczym. Nie jest
to, tak jak kiedyś, ochronka dla dzieci, ale
miejsce w którym dziecko poznaje otaczający go świat, ucząc się poprzez zabawę.
Staramy się stworzyć bardzo przyjazne
otoczenie uwzględniające każdy moment
rozwojowy dziecka od 5 miesiąca do 3
roku życia.
W żłobku mamy 3 grupy wiekowe: „Maluszki”, „Średniaczki” oraz „Starszaczki”,
w których ciepłe, kochające i profesjonalne
CIOCIE umożliwiają dzieciom poznawanie
siebie, eksperymentowanie, porównywanie,
i gromadzenie osobistych doświadczeń.
Od września ubiegłego roku kalendarzowego, po niewielkim remoncie, po-

wstała nowa sala zabaw, w której dzieci
codziennie spędzają czas bawiąc się piłką,
doświadczając różnych faktur, uczą się
też pokonywania torów przeszkód i oczywiście budowania ogromnych budowli.
Ponadto, w każdej grupie prowadzone
są zajęcia plastyczne, zajęcia ruchowo-muzyczne, aktywność w/g Knillów, tańce
integracyjne w/g Klanza oraz Poranny
Krąg, podczas którego dzieci rozwijają
zmysł wzroku, słuchu, węchu, smaku i dotyku, uczą się nowych piosenek. Obok tego
wszystkiego mamy naukę czystości oraz
samodzielnego jedzenia, na które każdy
rodzic czeka z niecierpliwością.
Żłobek oferuje swe usługi dla dzieci będących mieszkańcami Ustronia
a w razie wolnych miejsc może także
przyjąć dzieci spoza miasta.
W pierwszej kolejności są przyjmowane
dzieci rodziców pracujących lub uczących

ŚREDNIACZKI
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się w systemie dziennym, dzieci mające
rodzeństwo w żłobku, wychowywane
przez samotnych bądź niepełnosprawnych rodziców, z rodzin zastępczych oraz
otrzymujących pomoc z ośrodka pomocy
społecznej. Obecnie do żłobka uczęszcza
56 dzieci.
Nabór do żłobka trwa przez cały rok,
dzieci przyjmuje się w miarę zwalniania
się miejsc z powodu rezygnacji z usług.
Najwięcej dzieci przyjmujemy od września, ponieważ wtedy wiadomo, ile dzieci
odejdzie do przedszkoli.
Rekrutacja na wrzesień 2017 odbędzie
sie w maju, a lista dzieci, które się dostały,
będzie do wglądu na początku czerwca.
W tym roku organizujemy FESTYN
MAŁEGO DZIECKA, który odbędzie się
9 czerwca, w piątek o godz. 16.00, na który
serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci
z Ustronia i okolic, zwłaszcza od 0 do lat
3, gdyż to właśnie dla NICH będą przygotowane różne atrakcje i smakołyki.
Dziecko, przychodząc do naszego Żłobka, spotyka się wyłącznie z osobami wrażliwymi na jego najrozmaitsze potrzeby
i umiejącymi zapewnić ich realizację.
dyrektor Żłobka Regina Waszut

Fot. M. Niemiec
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MALUSZKI
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MŁODZI

ARTYŚCI

Absurd

Arabeska

Zumbomaniaki

Wszyscy laureaci przeglądu.
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Za nami XIV Miejski Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych i Solistów.
W sali widowiskowej „Prażakówki” występowała utalentowana młodzież. Po dwóch
dniach zmagań jury w łącznym składzie:
Adrian Mitoraj, Arkadiusz Wiech i Paweł
Chwastek oraz Iwona Sak, Maria Czyż
i Barbara Nawrotek-Żmijewska przyznało
wyróżnienia i miejsca w następujących kategoriach:
Kategoria „Zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne”: wyróżnienie otrzymały
Jedyneczki z SP-1; ex aequo 3. miejsce zajęły
zespoły: Gama 2 z G-2 i Purple Sky z MDK
„Prażakówka”, 2. miejsce – Wiolinki z SP-6,
zaś 1. miejsce – Bemolki z SP-2.
Kategoria „Wokaliści szkół podstawowych”: wyróżnienia otrzymali Olga Pokorny i Maksymilian Warmiński. 3. miejsce
zajęła Agnieszka Kubala, 2. miejsce – Łukasz
Gruszka, 1. miejsce – Milena Szypuła.
Kategoria „Wokaliści gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych”: wyróżnione zostały
Estera Tomaszko i Andrea Cabrera-Blanco,
3. miejsce zajęła Patrycja Habdas, 2. miejsce
otrzymała Wiktoria Szul, 1. miejsce zaś zajęła
Wiktoria Tajner.
Kategoria „Instrumentaliści”: 3. miejsce
przyznano Malwinie Smyk, 2. miejsce – Oliwii Smyk, 1. miejsce – Radkowi Stojdzie.
Kategoria „Taniec”: 3. miejsce zajęły Zumbomaniaki, 2. miejsce ex aequo przyznano
zespołom: Kolor, Tęcza, Arabeska, Impuls
oraz duetowi Ola i Patrycja, 1. miejsce zajęła
Nadia Sikora oraz zespoły Echo i Absurd.
Do powiatowych zmagań w Cieszynie, które odbędą się 20 i 21 marca, zakwalifikowały
się Bemolki, Wiolinki, Purple Sky i Gama 2
oraz Arabeska, Tęcza, Impuls, Absurd, Echo
i Kolor. Ponadto, młodzi artyści będą mogli
zaprezentować swoje talenty w tegorocznych wydarzeniach kulturalno-muzycznych
Ustronia.
19 lutego w Kętach odbył się Beskidzki
Festiwal Tańca, w którym dwa nasze zespoły:
Kolor (kat. „Show dance”) i Echo (kat. „Hip
hop”) zajęły odpowiednio 3. i 2. miejsce. Dodatkowo, w kategorii „Duety” Olga Pokorny
i Julia Fuczyło hip hopem wytańczyły sobie
3. miejsce.
Agnieszka Jarczyk

Fot. A. Jarczyk
9 marca 2017 r.

w to miejsce. Dla turystyki Polski jest to,
można powiedzieć, nowy kierunek. Słowo
„Zanzibar” ma cztery znaczenia: jest prowincją w państwie o nazwie Tanzania, jest
nazwą archipelagu stworzonego z kilku
wysp, a Zanzibar to właśnie jedna z tych
wysp, co jest jego trzecim znaczeniem. Po
czwarte to największe miasto i stolica tego
archipelagu. Nazwa pochodzi od arabskich
słów: zanj, które oznacza ziemię czarnych
ludzi i bar, co oznacza wybrzeże.
Wyspa zajmuje powierzchnię ok. 2600

km2, ludzi na całym archipelagu mieszka
około 1 mln, z czego 2/3 na Zanzibarze.
W XV wieku jako pierwsi na Zanzibar
dotarli Arabowie. Po nich przybyli tam
Portugalczycy i zaczęli budować umocnienia fortowe. W XVII wieku Portugalczyków wyparli sułtanowie Omanu i rządzili
tam aż do 1964 roku. Wówczas rdzenni
mieszkańcy tamtego obszaru doprowadzili
do rewolucji i wprowadzili inny ustrój.
Pierwotnie była to Republika Zanzibar,
ale później połączyła się z Tanganiką i
powstało nowe państwo, Tanzania.
– Na Zanzibar stosunkowo łatwo się dostać. My lecieliśmy z Brukseli. Po dotarciu
na miejsce zameldowaliśmy się w jednym
z hosteli – opowiadał Macura, pokazując
zdjęcia z pobytu na Zanzibarze.
W hostelu wiele urządzeń, krzeseł, stolików itp. zrobionych jest z fragmentów
rowerów, aut i różnych starych przedmiotów. Na tarasie kawiarnia, ciekawie urządzona. Pokazane zostały piękne
uliczki, zabytkowe kościoły i budowle,
m.in. Dom Cudów. Jest to jeden z największych budynków na wyspie. Został
zbudowany około roku 1883. To pierwszy
dom na Zanzibarze, gdzie zainstalowano oświetlenie elektryczne, windę, była
także dostępna bieżąca woda. Stąd też
nazwano go Domem Cudów. W tym egzotycznym mieście jest także nocny targ,
dawny targ niewolników, Palase Museum,
gdzie można obejrzeć portrety różnych
władców i przejść się po pokojach sułtańskich. Nie wszyscy też wiedzą, że właśnie
na Zanzibarze znajduje się dom Freddiego
Mercury’ego.
Agnieszka Jarczyk

w telewizji „Randki w ciemno”, tzn. jeden mężczyzna, który zgłosił się spośród
zebranych na sali, wybierał partnerkę
spośród trzech pań zgłoszonych z sali.
Potem wygrana para zatańczyła wspólny
taniec. Oczywiście była również sytuacja odwrotna, kiedy to pani wybierała
spośród trzech panów. Po tradycyjnym

pączku zorganizowana została zabawa
w „Kopciuszka”: kobiety, tworząc koło,
podawały sobie pantofelek, a mężczyźni
- koronę. W tanecznych zabawach wzięły
udział nawet osoby na wózkach. A jak tańczą? To trzeba zobaczyć przychodząc na bal
do Miejskiego Domu Spokojnej Starości
w Ustroniu.
Julianna Fusek

R. Macura opowiadał o swojej wyprawie na Zanzibar.

Fot. A. Jarczyk

EGZOTYCZNY KIERUNEK
W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z Romanem Macurą, który
opowiadał o swojej podróży na Zanzibar. Prelekcja wzbogacona była zdjęciami
pokazującymi ciekawe miejsca na tej malowniczej wyspie.

– Z powodu kontuzji sytuacja nie jest
dla mnie dziś zbyt komfortowa, ale jak
powiadają: „Im mniej komfortowe życie,
tym ciekawsze”. Po części potwierdzają
to też nasze podróże – rozpoczął z uśmiechem Roman Macura. – Tematem tego
dzisiejszego spotkania jest Zanzibar jako
nowy kierunek. Nazwa jest trochę przewrotna, bo przecież nie odkryli tej wyspy
wczoraj. Dlaczego taki tytuł? Bo od pół
roku dwa największe biura podróży zaczęły organizować masowe wyjazdy właśnie

BAL

OSTATKOWY
W tłusty czwartek 23.02.2017 w Miejskim Domu Spokojnej Starości w Ustroniu miał miejsce tradycyjny bal ostatkowy. Ktoś mógłby powiedzieć „Bal
w Domu Spokojnej Starości? Przecież
tam mieszkają sami starsi ludzie! Kto
tam będzie balował?” A jednak! Bawili
się nie tylko mieszkańcy Ustrońskiego
Domu, ale i zaproszeni goście z Domu
Opieki „Ostoja Pokoju” w Bytomiu,
z Domu Opieki z Czeskiego Cieszyna oraz
Powiatowego Domu Pomocy Społecznej
z Cieszyna. Oprawę muzyczną zapewniał
Radosław Itner.

Otwarcia imprezy dokonała kierownik
Domu p. Ilona Niedoba, witając zaproszonych gości, mieszkańców Domu i
muzyka oraz życząc wszystkim dobrej
zabawy. Dyrektor Domu Opieki z Czeskiego Cieszyna podziękował za zaproszenie
grupy z tego Domu, wręczając przy tym
na ręce p. kierownik Domu Ilony Niedoby
sympatyczny drobiażdżek. Po wstępie
rozpoczęły się tańce. W przerwie odbyła
się zabawa na wzór popularnej niegdyś
9 marca 2017 r.

		

Gazeta Ustrońska 13

Zajmie się dzieckiem, ugotuje, posprząta...

Fot. A. Jarczyk

UBRANE W ZWYCZAJNOŚĆ
(cd. ze str. 1)

CO ROBIĘ DLA SIEBIE?
Wybrałam się do miejsc, w których
mogłam spotkać panie sprzedawczynie,
mając przy tym nadzieję, że będą chciały
porozmawiać ze mną na temat ich bycia
kobietą. Udało mi się uzyskać kilka wypowiedzi, które zamieszczam poniżej:
– Jaką jestem kobietą? Na pewno jestem
spełnioną kobietą – mówi 60-letnia Irena,
która przez 18 lat pracowała w jednym
ze sklepów spożywczych w Ustroniu.
Gdy spotkałam ją za ladą, okazało się, że
chwilowo zastępowała koleżankę. – Mam
męża, dorosłe już dzieci. Mimo to, czuję
się w dalszym ciągu zapracowana.
Irena, w wolnym czasie, przeznaczonym
wyłącznie dla siebie, lubi rozwiązywać
krzyżówki, spacerować, obejrzeć jakiś
ciekawy film. To chwile, kiedy może
się odprężyć, odpocząć, robić to, co ją
interesuje.
– W dniu kobiet dostaję od narzeczonego kwiatka, który czasem też przygotuje
romantyczną kolację – opowiada 24-letnia Monika, która na co dzień pracuje
w Rossmanie. Do pracy dojeżdża z Bładnic.
Mimo tych godzin, które poświęca, aby

obsługiwać innych, znajduje czas dla siebie.
– W wolnym czasie lubię czytać książki, wyjść na spacer z psem, spędzać czas
z najbliższymi. Co robię dla siebie? Przede wszystkim wychodzę z koleżankami
na jakieś ploteczki, czasem udaje mi się
wyrwać do kina czy po prostu odpocząć
w domowym zaciszu – mówi.
– Póki co czuję się kobietą zabieganą,
mam mało czasu dla siebie, dla przyjaciół,
dla chłopaka, bo oprócz pracy studiuję
zaocznie zarządzanie bezpieczeństwem
i higieną pracy – mówi 20-letnia Justyna,
która od 5 miesięcy pracuje w piekarni.
– W wolnym czasie uwielbiam chodzić
na zakupy, interesuję się też wizażem. To
moje zainteresowanie staram się w miarę
możliwości rozwijać.
Zapytana o to, czy obchodzi dzień
kobiet stwierdza, że nie celebruje tego
jakoś szczególnie. – Założę się, że będę
tego dnia w pracy. Ale pewnie dostanę od
chłopaka kwiatka – stwierdza.
Podczas tych pogawędek zastanawiałam
się, czym dla tych pań jest kobiecość.
Nie wszystkie kobiety potrafiły ująć to
w słowa. Bo co tu powiedzieć? Kobiecość
każda z nas czuje, dla każdej jest to coś

B I BL IO TEK A
Elizabeth Chadwick
„Pieśń królowej”
Powieść historyczna. Eleonora Akwitańska, królowa Francji
i Anglii, żyła ponad osiemset
lat temu, lecz do dziś fascynuje
współczesnych.
Przyszłą władczynię poznajemy kiedy ma trzynaście lat - jest
więc jeszcze dziewczynką. Jej
ojciec w 1137 roku umiera,
a ona zostaje zmuszona do
poślubienia następnego króla
Francji - Ludwika - chłopca
zaledwie dwa lata starszego
od niej.
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indywidualnego i w pewnym sensie intymnego. Jednej pani udało się po namyśle
odpowiedzieć:
– Kobiecość to na pewno delikatność,
romantyczność – mówi 32-letnia Sylwia
pracująca od niedawna w sklepie mięsnym w centrum Ustronia. Jak zaznacza,
dzisiejsi mężczyźni nie są raczej typami
romantyków. – Zauważyłam, że dziś faceci
rzadko kiedy porywają się na romantyczne
gesty. Mój mąż nie jest romantykiem, ale
mimo wszystko stara się bardzo i mam
w nim wielkie wsparcie. To ważne, bo
część obowiązków, które spadają na kobietę, potrafi wypełnić. Zajmie się dzieckiem,
zaprowadzi do przedszkola, ugotuje, posprząta – opowiada Sylwia. – Na pewno
życie kobiety jest trudne ze względu na
obowiązki związane z pracą, domem,
dziećmi. Jak pani mówię, ja mam to szczęście, że mąż mi pomaga, nie wszystkie
kobiety jednak tak mają.
Sylwia zaznacza, że czuje się prostą,
zwyczajną kobietą, nie wyróżniającą się.
Zapytana o to, co lubi zrobić dla siebie,
z ożywieniem wymienia: – O, dużo rzeczy!
Lubię chodzić do fryzjera, do kosmetyczki, dobrze się ubrać, a jeżeli człowiek
miałby więcej pieniędzy to byłoby też
dobrze. Poza tym, uwielbiam jeździć na
rowerze. Jak tylko jest ładna pogoda,
a ja mam chwilkę, to robię sobie małe
wycieczki po okolicy.

DOCENIĆ KOBIETĘ
Chodząc po Ustroniu mijałam wiele kobiet zagonionych, zamyślonych, niosących
siatki z zakupami czy przyglądających
się wystawom sklepowym. Kobiet nie
rzucających się w pierwszym momencie
w oczy. Tak jak panie sprzedawczynie,
które dla niektórych są po prostu paniami
sprzedawczyniami mającymi obsłużyć
i dobrze wydać resztę. Pomyślałam sobie,
że wspaniale byłoby z każdego dnia uczynić taki dzień kobiet, w którym wszystkie
napotkane panie obdarowywane byłyby
uśmiechem, życzliwością, czy nawet pozdrowieniem. Tu ukłon zwłaszcza w stronę
mężczyzn – co wy na to, panowie?
Agnieszka Jarczyk

POLECA:

Richard Flanagan
„Pragnienie”
Powieść australijskiego pisarza zawiera dwie historie, które
są oparte na faktach. W odległej
kolonii karnej na Ziemi Van Diemena bosa aborygenka Mathinna,
córka gubernatora wyspy Sir Johna Franklina, pozuje do portretu
w sukni z czerwonego jedwabiu. Kilka lat później, gdzieś na
Arktyce, ginie Sir John Franklin
wraz z załogą podczas ekspedycji,
której celem ma być odkrycie mitycznej drogi morskiej z Europy
do wschodniej Azji. Anglia jest
wstrząśnięta podawanymi przez
ekipę poszukiwawczą doniesieniami o przypadkach kanibalizmu.
9 marca 2017 r.

Przy ustrońskim stole
Dawno, dawno temu, kiedy nie było jeszcze globalnego
handlu i supermarketów, przedwiośnie i początek wiosny były okresami, kiedy brakowało świeżych warzyw i
owoców. W domach dojadało się kiszone ogórki
i kapustę oraz różne przetwory. Warzywa korzeniowe, przechowywane w piwnicach,
były już mocno wysuszone, a ziemniaki
wypuszczały kłącza. Również jabłkom
brakowało soczystości, a ich skórka
zdążyła się już pomarszczyć. Teraz
zielenina dostępna jest przez okrągły rok, a przyjeżdża, przypływa,
przylatuje do nas z najodleglejszych
zakątków świata. Żeby przetrwać tak
daleką podróż, musi być odpowiednio zabezpieczona, a to nie oznacza
nic dobrego. Czasem lepiej zjeść to
wysuszone polskie jabłko niż egipską
czy hiszpańską śliwkę. Można też posiać
rzeżuchę lub wyhodować inne kiełki i dojadać
bogate w wartości odżywcze kiszonki.
A takie wysuszone jabłka świetnie nadadzą się na
ocet jabłkowy. O tym eliksirze zdrowia i urody słyszałam
już wiele, a przypomniałam sobie o nim, gdy po robieniu
szarlotki została mi góra obierek i ogryzków, czyli jak
się okazuje, niezwykle cenny surowiec. Potrzeba jeszcze

W
dawnym

trochę cukru (od 0,5 do 1 szklanki na 1 litr wody), szklane
naczynie, woda, gaza lub ściereczka do przykrycia.
Naczynie szklane (ostatecznie plastikowe, ale nie
metalowe) trzeba dokładnie wymyć, wyparzyć i wrzucić do niego dokładnie umyte i pokrojone jabłka (i/lub skórki
i ogryzki). Zalać przegotowaną wodą
z cukrem, przykryć naczynie ściereczką i odstawić w ciepłe i zacienione
miejsce na 2 do 4 tygodni. Przecedzić
i przelać ocet do butelek.
Za tę niewielką pracę otrzymamy: napój, który jest prawdziwym
eliksirem zdrowia, urody i szczupłej
sylwetki. Jest zdrowym i wspaniałym środkiem odchudzającym, ale
również źródłem wielu minerałów
i witamin. Zawiera bowiem bezcenny
potas, sód, fluor, żelazo, fosfor, miedź,
witaminę A, witaminy z grupy B, C, E, P,
bioflawonidy (pełniące funkcje antyoksydacyjne
oraz wzmacniające naczynia krwionośne), pektyny
oraz kwasy: mlekowy, cytrynowy i octowy – jak pisze na
swoim blogu Agnieszka Maciąg.
Monika Niemiec
Korzystałam z przepisu na naturalnienaturalni.pl

myśliwi Hubert Machanek oraz Moskała
(od nazwiska tego ostatniego obiekt zwano
„Moskałową budką”). To dobrze zamaskowane miejsce miało również pełnić rolę
awaryjnej kryjówki dla Machanka, kupca,

który okazał się zdrajcą polskości i tajnym
działaczem NSDAP. Ślady domku nadal
istnieją, budząc zainteresowanie turystów,
zwłaszcza pasjonatów, uprawiających
kolarstwo górskie.
Alicja Michałek

USTRONIU
Tym razem prezentujemy unikatową
fotografię ze zbiorów rodzinnych Michała Pilcha, wykonaną w 1953 r. podczas
niedzielnej wycieczki. Od lewej siedzą
Michał Pilch, Helena Pilch oraz Andrzej
Pilch. Zdjęcie zrobione jest na Żorze,
szczycie położonym między Lipowskim
Groniem a Równicą, na którym występuje charakterystyczne gołoborze, bezleśny grzbiet lub zbocze góry, pokryte
rumowiskami skalnymi, powstałymi ze
zwietrzałych piaskowców, niespotykane
na innych szczytach nad Ustroniem. Na
fotografii widnieje schron myśliwski wykorzystywany do polowań, a tuż za nim
w rumowisku następuje obniżenie terenu,
gdzie znajdowała się legendarna Pieniężna
Dziura, miejsce ukrytych skarbów. Jak podał Michał Pilch, lokalne podania głosiły,
iż byli śmiałkowie, którzy zamierzali je
zdobyć, co nie udało się jednak nikomu,
gdyż w chwili dokopania się do skarbów
były one ponownie zasypywane. Inne
ujęcie tego dość tajemniczego kamiennego
schronu zamieściłam w Dawnym Ustroniu w nr 34 z 25 sierpnia 2016 r. Jeszcze
przed II wojną światową zbudowali go
9 marca 2017 r.
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ŚWIETLICA XXI WIEKU
Kiedy wracamy pamięcią do lat szkolnych i czasu spędzonego w świetlicy,
wielu z nas ma przed oczami grupę dzieci
zebranych w jednej sali, pochylonych nad
zadaniem domowym lub bawiących się
w kącie klockami. Myślę, że wiele osób
w ten sam sposób widzi dzisiejsze świetlice.
A przecież rzeczywistość jest zupełnie
inna!
Świetlica w Klimatycznej Szkole Podstawowej nr 2 to miejsce pełne atrakcji.
Znajduje się tutaj sześć stref – każda ma
inne zadanie. W tzw. „małej świetlicy”
odbywają się zajęcia grupowe. Jest to też
miejsce swobodnej zabawy i spędzania
czasu z kolegami. Tuż obok jest sala

przeznaczona do nauki. Tu każde dziecko
ma możliwość odrobienia zadań, pouczenia się, przygotowania do sprawdzianu.
Świetlica to także sala „Radosnej Szkoły” - jedno z ulubionych miejsc dzieci.
W „Radosnej Szkole” można grać we
wszelkie gry ruchowe i sportowe. Tutaj
znajduje się „Skrzynia Rozmaitości” pełna przyrządów sportowych oraz kilka zestawów ogromnych klocków piankowych
– wykorzystywanych do ćwiczeń, gier,
budowy zamków, tuneli, torów przeszkód
i wielu innych zabaw. Nasza „Radosna
Szkoła” posiada także Magiczny Dywan,
czyli podłogę interaktywną stworzoną
do nauki, zabawy i rewalidacji dzieci.

ZA PAN BRAT

Z JĘZYKIEM POLSKIM
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Dzięki temu urządzeniu dzieci mogą brać
udział w 36 grach interaktywnych, tworzyć rysunki, czy też w zabawny i aktywny
sposób uczyć się. Za pomocą tego urządzenia nawet liczenie jest wielką atrakcją,
a dzieci z 1 klasy potrafią na podstawie
zdjęć rozpoznawać planety naszego układu słonecznego.
Kolejną strefą, w której uczniowie
uwielbiają przebywać, jest sala do relaksacji wyposażona w basen kuleczkowy
oraz worki sako, na których można usiąść
i odpocząć. W tej sali przebywa każdy, komu potrzebna jest chwila spokoju
i relaksu lub gdy trzeba wyładować emocje bawiąc się w basenie.
„Strefa gier bez prądu” to miejsce, gdzie
dzieci mogą zagrać w jedną z wielu gier
planszowych. Strefa ta powstała z myślą,
aby pokazać dzieciom, że dobra zabawa
i ciekawa gra to nie tylko ta na komputerze. I cel ten został osiągnięty – dzieci
uwielbiają grać w planszówki. Dodatkowo
strefa ta uczy odpowiedzialności – każdy,
kto zabiera grę odpowiada za to, aby powróciła w całości.
Ostatnia ze stref to absolutny hit – strefa kinowa, czyli ogromny ekran, rzutnik
i głośniki. Prawdziwe kino w szkole!
I jeśli ktoś myśli, że to nasze świetlicowe
kino służy tylko do oglądania filmów,
jest w wielkim błędzie. Dzięki zestawowi
kinowemu dzieci słuchają audiobooków –
aktualnie jest to „Mikołajek”, a w czasie
„Klubu Globtrotera” zwiedzają inne kraje
i cywilizacje. Strefa kinowa to także możliwość tańca. Taniec i słuchanie muzyki
szczególnie popularne są rankiem – wtedy
tańczymy i szalejemy, aby nabrać energii
przed całym dniem nauki.
Ostatnio uczniowie otrzymali kolejną
atrakcję – grę piłkarzyki zakupioną przez
Radę Rodziców. Chłopcy już robią zapisy
na turniej.
Obserwując dzieci widzimy, że czas
spędzony w świetlicy nie jest tylko czasem oczekiwania na rodzica, ale przede wszystkim czasem dobrej zabawy.
W końcu i my wychowawczynie mamy
tutaj wiele radości!
Jolanta Jurzykowska – Nawrat
Pod koniec lutego w polańskiej Szkole
Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi uczniowie zapałali miłością
do języka polskiego! Powody takiego
stanu rzeczy były dwa - po pierwsze: Anna
Bolik z klasy 5 - jako jedyna w tym roku
uczennica z Ustronia - zakwalifikowała
się do finału Przedmiotowego Konkursu
z Języka Polskiego, organizowanego
pod patronatem Kuratorium Oświaty
w Katowicach! Radość i duma rozpierały
nie tylko przygotowującą ją nauczycielkę - Aldonę Sztukę, ale także koleżanki
i kolegów. Aby choć trochę dorównać Ani
i podszkolić swój język ojczysty (który czasem jest trudniejszy niż obcy) - mogli oni
wziąć udział w konkursie zorganizowanym
z okazji Dnia Języka Ojczystego, niektórzy
zaś mieli okazję posłuchać wykładu na
temat poprawnej polszczyzny, a nawet sami taki krótki wykład tworzyli. Jak się
okazuje - mała Polana dużo może!
9 marca 2017 r.

NAJLEPSZA
W WOJSKU

POJECHALI PO MEDALE
6 marca rozpoczął się turniej główny Halowych Mistrzostw Polski Kobiet
i Mężczyzn w tenisie ziemnym w Lublińcu, który potrwa do 12 marca. Ustroński
klub UKS „Beskidy” reprezentuje mocna
drużyna z Grzegorzem Panfilem i Mateuszem Kowalczykiem na czele. Oprócz
nich o medale powalczą: Paweł Ciaś,
Maciej Kazanowski, Łukasz Kozielski,
Kamil Stach, Bartosz Wojnar oraz Beata
Światłoń wśród kobiet.
10/2017/4/R

O zawodnikach ustrońskiego klubu
od początku roku jest głośno, zwłaszcza
gdy ukazały się informacje o utworzeniu
w naszym mieście „Panfil&Kowalczyk
Tennis Akademy”, jedynej takiej szkoły
w Polsce, która ma zająć się profesjonalnym kształceniem tenisistów. W świecie
sportowym echem odbiło się również
przejście Panfila i Kowalczyka do UKS
„Beskidy”.
26 lutego obaj panowie wzięli udział
w Charytatywnym Meczu Gwiazd – Siatkarze vs Tenisiści, który odbył się na kortach Mery w Warszawie. Po przeciwnych
stronach siatki stanęli siatkarze na czele
z Andrzejem Wroną oraz polscy tenisiści
pod kierunkiem Klaudii Jans-Ignacik. Celem tego wyjątkowego meczu była zbiórka
środków na nierefundowane leczenie dla
podopiecznych Fundacji Herosi walczących z nowotworem kości. Organizatorem
wydarzenia był Polski Związek Tenisowy
we współpracy z Tenisem Polskim, Fundacją Herosi, ONICO AZS Politechnika
Warszawska, Akademią Tenisa Ziemnego
Mera oraz Panfil&Kowalczyk Tennis Academy.
(mn)

Ustronianka, szeregowa Marta Niemiec została mistrzynią Wojska Polskiego
w slalomie gigancie.
Marta Niemiec, która na co dzień służy
jako ratownik medyczny w batalionie
dowodzenia 1 Warszawskiej Brygady
Pancernej im. Tadeusza Kościuszki, zdobyła I miejsce podczas rozgrywanych
na Dolnym Śląsku Mistrzostw Wojska Polskiego w narciarstwie zjazdowym. Nasza
Mistrzyni okazała się najlepsza w jednej
z najtrudniejszych konkurencji narciarskich jaką jest slalom gigant.
Mistrzostwa odbywały się od 6 do 10
lutego w Ośrodku Szkolenia Piechoty
Górskiej w Dusznikach Zdroju. Zawody
uroczyście rozpoczął i uznał za otwarte
podpułkownik Maciej Jaworski z Oddziału Wychowania Fizycznego i Sportu
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił
Zbrojnych. Wzięło w nich udział 7 reprezentacji po sześciu żołnierzy z podziałem
na kategorie wiekowe i płeć. Narciarki
i narciarze dwukrotnie pokonywali trudną
trasę na stokach Zieleńca.
(mn)

ZŁOTE
RODZEŃSTWO

(cd. ze str. 1)
W slalomie po dwóch przejazdach osiągnęła czas 1:48:45. Następna w klasyfikacji
zawodniczka miała prawie 5 sekund straty
do liderki. W slalomie gigancie ustronianka zajęła 2. miejsce ze stratą 1,84 sek.
W otwartym konkursie skoków złoto
zdobył też brat Katarzyny, Paweł Wąsek.
Zdeklasował on rywali w kategorii junior
B, zdobywając 274,6 punkty. Dwaj kolejni
skoczkowie, klubowi koledzy ustroniaka,
zdobyli 215,7 i 211,3 punktów. Paweł
(rocznik 1999) jest zawodnikiem WSS
Wisła w Wiśle oraz uczniem Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku. (mn)
9 marca 2017 r.
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CO NAS CZEKA
11 III 10.00
11 III 16.00
			
12 III 15.00
			
			
14-17 III		
			
18 III 15.30
			
			

Raz, dwa, trzy – szukasz Ty!

Fot. A. Jarczyk

NIESTAŁY KLIMAT – ZIEMSKA CIEPLARNIA

Ustroński Klub Ekologiczny serdecznie zaprasza na prelekcję dr. hab. Ryszarda Ciepała pt. „Niestały klimat – ziemska
cieplarnia”. Prelegent jest adiunktem w Katedrze Ekologii
Uniwersytetu Śląskiego, Koordynatorem Międzywydziałowego
Kierunku Studiów Ochrona Środowiska UŚ, członkiem Komisji
Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN o/Katowice
oraz Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Dr hab. R. Ciepał jest
autorem artykułów w Przyrodniku Ustrońskim, poświęconych
skutkom imisji przemysłowych na stan zdrowotny lasów Beskidu
Śląskiego. Prelekcja odbędzie się we wtorek, 21 marca o godz.
17.00 w Izbie Historyczno-Przyrodniczej przy Nadleśnictwie
w Ustroniu (ul. 3 Maja 108).

OGŁOSZENIA DROBNE
Czyszczenie dywanów i tapicerki.
(33) 854-38-39, 602-704-384.
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY USTROŃ tel. (33)854-53-98.
KOMANDOR-Cieszyn, ul. Stawowa 27 – szafy, garderoby, zabudowy
wnęk z drzwiami przesuwanymi
i nie tylko… Zamów bezpłatny
pomiar. RATY 0%. 728-340-518,
33-854-22-57. www.komandor.pl
Bilety autokarowe, lotnicze, promowe. Mea Travel, Ustroń, ul. Rynek
3, tel. (33) 444-60-40.
Ustroń - najpiękniejsza część dzielnicy Poniwiec - apartament lub pokój do wynajęcia. (33) 854-51-97.
Drewno kominkowe. (33) 854-47-10.

Usługi stolarskie, stolarstwo artystyczne. www.swiatzdrewna.pl
518-394-722.
Spawanie, klejenie plastików.
Ustroń, ul. Obrzeżna 9. 501-444534.
Mieszkanie do zamiany 36m2, 2
piętro na większe. 663-172-444.
Wynajmę pokój w Ustroniu. 665492-665.
Przeprowadzki + ekipa. Usługi
transportowe. 601-47-81-08.
Restauracja „Bahus” w centrum
Ustronia zatrudni kelnerkę lub
kelnera. 692-304-591.
Cyklinowanie bezpyłowe parkietów, schodów, desek. Mocne
lakiery, 4x lakierowanie. 666989-914.

9-10.03			 Centrum					 ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
11-12.03		 Pod Najadą					 ul. 3 Maja 13			 tel. 854-24-59
13-14.03		 Centrum					 ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
15-16.03		 Na Szlaku					 ul. 3 Maja 46 			 tel. 854-14-73
17-18.03		 Rumiankowa					 ul. Skoczowska 76		 tel. 300-30-40
19-20.03		 Centrum					 ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście.
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Targi Staroci, MDK „Prażakówka”
Promocja książki „Szlak kobiet Śląska Cieszyńskiego”, Muzeum Marii Skalickiej
Spotkanie z Grzegorzem Szczechlą na temat:
„Conocny teatr psychiki - bądź reżyserem swych
snów!”, Muzeum Ustrońskie
XIX Ustrońskie Spotkania Teatralne, MDK
„Prażakówka”
Wernisaż wystawy Światowy EKSLIBRIS - Najlepsi z najlepszych, ze zbiorów Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Gliwicach, Galeria Muflon

10 lat temu
W piątek 2 marca, podczas pokazu z Leśnego Parku Niespodzianek, uciekł orzeł bielik. Jak mówi obsługujący loty Aleksander Skrzydłowski, prawdopodobnie wystraszył się samochodu
i odleciał w stronę Równicy. Ten wspaniały ptak drapieżny ma
białą głowę, biały ogon, resztę ciała czarną, a rozpiętość jego
skrzydeł sięga 2 metrów.

* * *

Z rozmowy z dr. Tadeuszem Kaweckim, biologiem ewolucyjnym,
wykładowcą Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii: U nas na
pewno nie panuje twórcza atmosfera. Od półtora roku czuje się
wręcz wrogość wobec ludzi wykształconych. Wiele szkody uczynił
autor powiedzenia „wykształciuchy”, które ma zabarwienie pejoratywne i przeciwstawia interesy osób zajmujących się nauką,
interesom tak zwanych zwykłych ludzi. W Polsce opinie ekspertów
są negowane. Mamy teraz przykład Rospudy, kryterium doboru
urzędników wyższego szczebla jest ślepa lojalność wobec partii.
Nie mówiąc już o tym, że europoseł, ojciec ministra edukacji
narodowej neguje na arenie międzynarodowej teorię ewolucji.
Kilka lat temu brałem pod uwagę powrót do kraju, bo zwalniało
się stanowisko w Krakowie, ale kiedy widzę, co teraz się dzieje
wiem, że nie byłoby to korzystne dla mojej pracy. Może nie trzeba finansować nauki, bo jej osiągnięcia w globalnej wiosce są
dobrem wspólnym. Niech bogaci wydają pieniądze, a my potem
skorzystamy z wyników. Nie skorzystamy, bo nie będzie zaplecza,
nie będzie ludzi, którzy dzięki swojej wiedzy, doświadczeniu,
kontaktom, będą wiedzieć czego i gdzie szukać. Potencjałem
intelektualnym nie są napisane prace, ale ludzie, którzy niosą
jakąś myśl.

* * *

Rada Miasta podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu lokalizacji salonu gier na rynku w miejscu, gdzie obecnie mieści się
galeria. Czy jednak salon powstanie, nie wiadomo. Już dwa razy
radni wydawali podobną opinię, ale ani w lokalu Casablanka, ani
w miejscu, gdzie teraz mieści się chińska restauracja, podobne
atrakcje nie powstały. Nie trzeba się obawiać, że nagle Ustroń
przekształci się w Las Vegas. (...) Radni nazwali nową ulicę. Trakt,
obecnie jeszcze nie utwardzony i zabłocony, wiedzie od ul. Długiej
do nowo powstającego Osiedla Beskidzkiego. Inwestor zaproponował kilka nazw. Jedna się nadawała i tą komisja nazewnictwa
przyjęła. Hermanicom przybędzie więc ul. Beskidzka.
Wybrała: (mn)

SPROSTOWANIE

W poprzednim numerze gazety w artykule „Przy wspólnym stole”
błędnie zapisałam nazwisko pani Katarzyny Suchanek-Pilch, za co przepraszam zainteresowaną i czytelników. Katarzyna Suchanek-Pilch jest
dyplomowaną dietetyczką, przyjmuje w gabinecie w Med-Lab Suchanek,
tel. 602 435 372.
Monika Niemiec
9 marca 2017 r.

NIE TYLKO O KOBIETACH

KOSSAKÓW

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły zaprasza na
spotkanie z Joanną Jurgałą-Jureczką pt. „Nie tylko o kobietach
Kossaków”. Impreza odbędzie się w środę 22 marca o godz. 17.00
w Czytelni Biblioteki.
Joanna Jurgała-Jureczka jest z wykształcenia historykiem
literatury, autorką wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, dotyczących przede wszystkim okresu XX-lecia
międzywojennego i czasów PRL-u. Napisała też dwie powieści
obyczajowe.
W kręgu jej zainteresowań znajduje się zwłaszcza Zofia
Kossak, Gustaw Morcinek i inni literaci związani ze Śląskiem
Cieszyńskim.
Pracowała jako nauczycielka, dziennikarka i kierownik Muzeum Zofii Kossak w Górkach Wielkich.
Autorka takich książek: „Zofia Kossak. Opowieść biograficzna”, „Kobiety Kossaków”, „Tajemnice prowincji”, „Siedem
spódnic Alicji” i in.

SZKOŁA
ODKRYWCÓW
W JEDYNCE

11 marca 2017 r. zapraszamy przedszkolaków z rodzicami
do Szkoły Podstawowej nr 1 na Dzień Otwarty. Na przybyłe
w tym dniu dzieci czeka wiele przygód związanych z odkrywaniem szkoły. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, dzięki którym
nasi goście w przyjemny sposób nawiążą pierwszy kontakt ze
szkołą. Z „mapą w ręku” przedszkolaki przeżywać będą swoją
pierwszą szkolną podróż. Wezmą udział w krótkich zajęciach
bibliotecznych, muzycznych, plastycznych, językowych, ruchowych i przeprowadzą swój pierwszy eksperyment. Rodzice
poznają nauczycieli, będą mogli porozmawiać z dyrektorem,
pedagogiem szkolnym. Zapraszamy!
Organizatorzy

„USTROŃSKA”
– LUBIĘ TO!
15 lutego wystartował nasz fanpage, który jest systematycznie rozbudowywany o nowe informacje, ciekawostki i zdjęcia
z bieżących wydarzeń. Można na nim zapoznać się także z twarzami zespołu redakcyjnego. Chcemy wspólnie z wami tworzyć
gazetę, również w tej przestrzeni wirtualnej. Dlatego zapraszamy
na naszą stronę facebookową – komentujcie, opiniujcie, piszcie,
o jakie tematy warto wg was wzbogacać nasz miejski tygodnik.
zespół redakcyjny

MECZ

TRS SIŁA USTROŃ I ŚRUBIARNIA ŻYWIEC
Mecz siatkówki TRS Siła Ustroń i Śrubiarnia Żywiec odbędzie
się 9 marca o godz. 18 w sali gimnastycznej SP-2 w Ustroniu.

KONSULTACJE

I PRZETARGI

2.03.2017 r. zostały opublikowane następujące postępowania:
1) Konkurs ofert pn. Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy drogi wraz z budową odwodnienia
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych” – termin składania ofert – do dnia
10.03.2017 do godziny 10.00.
2) Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku SP-1 w Ustroniu w ramach zadania
pn. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej
w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1” – termin składania ofert – do dnia 17.03.2017
do godziny 10.00.
Więcej na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl

K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) pogoń za bandytą, 8) robił uprząż konną,
9) kartonik szczęścia, 10) składana przez poddanych,
12) rzeczne meandry, 14) z oliwy lub sadła, 15) w ekwipunku turysty, 16) system zintegrowanej taryfy celnej
(skrót), 19) zwierzak po angielsku, 22) część składowa,
23) sąsiaduje z Żorami, 24) kiełbasa z osła (wspak).
PIONOWO: 2) żarełko dla konia, 3) impreza z rękodziełem ludowym, 4) lodowy deszcz, 5) szczególny
znak, 6) koleżanka blondynki, 7) ślad po pile w klocu
drewna, 11) gęsta lub znakomita, 13) jeden z oceanów,
17) obawa przed występem, 18) część kredytu, 20)
wesoła lub zafrasowana, 21) medykamenty.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy do 17 marca.
Rozwiązanie Krzyżówki z numeru 8

TŁUSTY CZWARTEK
Nagrodę w wys. 50 zł oraz kartę podarunkową na
zajęcia z salsy otrzymuje: Ewa Przybylska z Ustronia,
os. Manhatan. Zapraszamy do redakcji.
Kartę podarunkową ufundowała Akademia Esprit. Ustroń, ul. Daszyńskiego 2, piętro 1, lokal 1.
9 marca 2017 r.
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FINAŁ LIGI

Zwycięska drużyna Belfry. Od lewej stoją: Marian Bobola, Tomek Czyż, Janusz Niemczyk,
Olek Holeksa, Daniel Pilarczyk. W pierwszym rzędzie: Marek Matuszek, Artur Kluz, Marek
Rząsa, Jacek Oświecimski.

Zacięty pojedynek o pierwsze miejsce.

Fot. M. Niemiec

Drużyna A dziękuje rywalom z Rudzicy.

Fot. M. Niemiec

W ostatnią niedzielę 5 marca w sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2
odbyły się finałowe mecze Amatorskiej
Ligi Siatkówki Ustroń. W rozgrywkach
wzięło udział 10 drużyn. Jak mówi główny
organizator ALS, Bogdan Kozieł drużyn
jest dużo, a zgłaszają się kolejne. Być może
w przyszłym roku wystartują dwie ligi.
Jak na razie wrażeń nie brakuje ani
zawodnikom, ani energicznym i bardzo
głośnym kibicom. W niedzielę emocje sięgnęły szczytu, bo mecze były bardzo zacięte.
W spotkaniu o 3. miejsce walczyła Rudzica
z Drużyną A. Jako że goście przywieźli
mocne wsparcie w postaci grupy kibiców,
mieli mocny doping i to ich niosło w pierwszej części meczu. Potem przewagę zaczęła
zdobywać Drużyna A i to ona ostatecznie
zwyciężyła 3:1.
Mimo że kibice z Rudzicy wyjechali,
doping nie ustał podczas finału pomiędzy
Belframi a Kasą Chorych. To historyczni
rywale, gdyż w poprzednich edycjach to
właśnie oni zdobywali tytuł najlepszej
drużyny. Najpierw była to Kasa Chorych,
w ubiegłym roku Belfrzy, a w tym?
Jeden z Belfrów wspominał przed meczem, że ma już swoje lata i brzuszek, ale
okazało się, że doświadczenie i technika
są ważniejsze niż młodość. Kondycyjnie
starsza drużyna nie ustępowała rywalom,
a wykazała się większą precyzją i opanowaniem. Niemniej jednak pojedynek był
bardzo wyrównany i zakończył się wynikiem 3:2. B. Kozieł, który był na miejscu
od samego rana, nie krył zmęczenia, ale
i satysfakcji, że finał ma tak wysoki poziom.
– Ocena ta dotyczy wszystkich meczy, bo
nawet spotkania o przysłowiową pietruszkę
świetnie się oglądało, a zawodnikom nie
brakowało determinacji i ambicji – mówi B.
Kozieł. – Chciałbym też podkreślić świetną
robotę organizacyjną drużyny Kasa Chorych, która odpowiadała za przygotowanie
turnieju finałowego. Zgodnie z zasadami
naszej ligi, za organizację każdej rundy
odpowiadała inna drużyna, zapewniając
napoje i obsługę sędziowską. Wszyscy
dobrze się spisali, ale w ostatnią niedzielę
do dyspozycji grających i kibiców były
dwa zastawione stoły z kawami, herbatami,
zimnymi napojami, ciastami i przekąskami.
Podsumowanie tegorocznej edycji ligi
odbędzie się 11 marca w klubie Pub „Pod
Beczką” w Lipowcu o godz. 17.00. Organizatorzy zapowiadają, że wysłuchają uwag
uczestników, żeby kolejna edycja była jeszcze ciekawsza. Można też będzie zapisać
się do udziału w dalszych rozgrywkach.
Klasyfikacja końcowa: 1. Belfry, 2. Kasa
Chorych, 3. Drużyna A, 4. Rudzica, 5.
Sarenki, 6. OSP Lipowiec, 7. Teraz My, 8.
Leśnicy, 9. Kubala, 10. Brenna.
Monika Niemiec
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