Każdy pretekst jest
dobry, żeby pobiegać.
Bieg z okazji Dnia Kobiet
udał się znakomicie, bo na
starcie stanęły panie i...
panowie. Więcej na str. 13
-
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Idzie wiosna. W przeciwieństwie do nas, zwierzęta kierują się instynktem. Dżdżownice są tego
jaskrawym przykładem. Jak
wyjdą za wcześnie,
to najzwyczajniej w świecie
zamarzną. Więcej na str. 4
Program pilotażowy

Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Ustroniu trwa, obecnie

zrzesza 99 słuchaczy
w 9 sekcjach.

Anna Gornostaj i Magdalena Zawadzka na deskach „Prażakówki”.

Fot. M. Niemiec

ROZEŚMIANE USTA 2017
Słowa "g...no" i "k...wa" w ustach Zawadzkiej nie brzmiały dobrze, wszak to dama
polskiej sceny i ekranu. A może pani Magdalena lubi sobie przykląć? Kto wie? By
poznać jej prawdziwe oblicze, musielibyśmy z nią pomieszkać jakiś miesiąc, tak jak
w spektaklu ,,Gwiazda i ja”, który rozpoczął Ustrońskie Spotkania Teatralne 2017.

Kiedy zamykaliśmy numer przebrzmiały już oklaski w „Prażakówce” i widzowie zdążyli wrócić do domów bogatsi
o refleksje na temat autentyczności idoli
i bałwochwalczego do nich stosunku.
Obejrzeli jedną z najbardziej znanych
broadwayowskich komedii, opartą na
prawdziwej historii z 1985 roku, kiedy to
legenda ekranu – Bette Davies – przybyła
do domu nikomu nieznanej Elizabeth Fuller
w Connecticut. Gwiazda miała się jedynie
zatrzymać na noc, została jednak na cały
miesiąc. Gospodyni opisała później całe
zdarzenie i... została znaną pisarką.

W tej roli wystąpiła Anna Gornostaj,
obchodząca jubileusz 30-lecia obecności
na scenie. W spektaklu wystąpili też inni
artyści - Cezary Morawski, który jest
jednocześnie reżyserem i Natalia Sikora,
która śpiewa piękną piosenkę finałową.
Oni jednak obecni byli tylko na ekranie
wiszącym nad sceną.
Sztuka w ciekawej konwencji, dowcipna, ale chyba trochę straciła na aktualności, bo brakuje dziś gwiazd na miarę
Bette Davies czy Magdaleny Zawadzkiej.
Show-biznes opanowali sezonowi celebryci.
Monika Niemiec

Więcej na str. 6

Jest coś takiego jak sen
starożytny. Śpimy przez
4,5 godziny, budzimy się
i po 2 godzinach znowu
kładziemy się spać. Wy-

dajność pracy jest wtedy efektywniejsza – mówi Grzegorz
Szczechla. Więcej na str. 12

EKSLIBRIS

Galeria Muflon – Sztuka dla Ciebie
w Ustroniu swoje 2 lata działalności świętuje wystawą: Światowego EKSLIBRISU
- Najlepsi z Najlepszych ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach.
(cd. na str. 10)

POWSTRZYMAĆ REFORMĘ
Mimo że reforma oświatowa została przyjęta przez Sejm i podpisana przez
prezydenta, protesty środowisk nauczycielskich i uczniowskich nie ustają.
Ich zdaniem reforma nie jest dobrze przygotowana, a wielu nauczycieli
straci pracę.
(cd. na str. 5)
16 marca 2017 r.

		

Gazeta Ustrońska 1

GABINETY OSOBLIWOŚCI
W zbiorach Muzeum Śląska Cieszyńskiego znajduje się
chyba wszystko, co znaleźć się powinno. Nic w tym
dziwnego, skoro placówka ta jest najstarszą tego typu
w Polsce i jedną z najstarszych w Europie Środkowej.

– Z mojego działu wybrałam dla państwa kilkanaście zabytków
z około 10 tysięcy eksponatów – mówiła historyk sztuki Irena
Prengiel-Adamczyk podczas spotkania w Muzeum Marii Skalickiej. – Od 35 lat pracuję w Muzeum Śląska Cieszyńskiego, które
funkcjonuje nieprzerwanie od 1802 roku.
Założycielem muzeum był ks. Leopold Szersznik, jezuita.
Urodził się i zmarł w Cieszynie, pochodził z inteligenckiej, mieszczańskiej rodziny. Po święceniach udał się do Pragi. Gdy zakon
jezuitów został rozwiązany, ks. Szersznik powrócił do Cieszyna
i zaczął sprowadzać pomoce naukowe dla uczniów cieszyńskich
szkół. Z czasem jego zbiory bardzo się rozszerzyły, co można
oglądać w muzeum.
Historyk sztuki podkreśliła, że w muzeum cieszyńskim jest
wszystko, począwszy od ręki mumii poprzez skórę ludzką,
a skończywszy na pasie cnoty. Jest także dobra sztuka.
– Te zbiory i prywatne kolekcje, które powstawały na przełomie
XVIII/XIX wieku, często nazywamy gabinetami osobliwości. To
nie były takie typowe zbiory muzealne, które później, w XX wieku,
trafiały do muzeów, a raczej różne rzeczy, nieraz niecodzienne –
mówiła Prengiel-Adamczyk.
Podczas spotkania przedstawiane były różnorodne zbiory,
owiane ciekawą historią czy legendami. Nie zabrakło m.in. obrazu
Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych, pochodzącego z połowy
XVIII wieku, czy też obrazu przedstawiającego wieniec kwiatowy,
w którego środku przedstawiona jest Matka Boża z Dzieciątkiem,
po prawej stronie zaś jest św. Elżbieta z Janem Chrzcicielem.
Był także pokazany obraz z najstarszej kolekcji ks. Szersznika,
przedstawiający króla Abgara V (zw. Czarnym), który zachorował.
Jezus przesłał mu odbicie swojej twarzy, aby to go wyleczyło.
Ta legenda była wielokrotnie zmieniana. Mocno zakorzeniła się
w prawosławiu i do dzisiaj tam funkcjonuje. Pani historyk pokazała
także obraz przedstawiający Wilgefortis, ukrzyżowaną kobietę
z brodą. Legenda na temat tej kobiety nie jest uznana przez Kościół. Opowiada o królewskiej córce, która nie chciała wyjść za
mąż za poganina. Modląc się o pomoc do Boga, urosła jej broda.
W związku z tym potencjalny narzeczony wyjechał, a król postanowił ukarać córkę poprzez ukrzyżowanie. Do krzyża przybito
ją w królewskiej szacie, na stopach miała złote pantofelki. Jeden
z tych bucików podarowała skrzypkowi mówiąc, żeby go sprzedał
i za te pieniądze kupił leki dla swojej matki. Niemcy stwierdzili,
że ta legenda zaczerpnięta jest z Volto Santo, czyli z najstarszego
wizerunku Chrystusa ukrzyżowanego.
Oprócz sakralnych eksponatów, I. Prengiel-Adamczyk pokazała także bardziej frywolne, m.in. piękny renesansowy dzbanek
z 1576 roku, wykonany na terenie dzisiejszej Belgii. Na szyjce

to i owo
z okolicy

1525 zł zapłacił w charytatywnej aukcji nabywca złotego medalu, który na mistrzostwach
świata w armwrestingu wywalczyła Maria Juroszek. Pieniądze pozwolą na kontynuowanie
terapii cierpiącego na autyzm
7-letniego Remigiusza.

* * *

W Istebnej odbyła się gala konkursu Oryginalna Kobieta Śląska
Cieszyńskiego 2017. Kandydat-
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kami do tytułu w piątej edycji
konkursu były Bożena Cholewa,
Łucja Dusek-Francuz, Agata Pasterny, Eugenia Szafarczyk i Bronisława Szlauer. Statuetkę i tytuł
otrzymała góralka Łucja Dusek-Francuz, obecnie mieszkanka
Cieszyna. Był też pokaz mody
i koncert dla licznych uczestniczek galowego wieczoru.

* * *

Krzysztof Glajcar - wójt gminy
Goleszów, został wyróżniony Odznaką Honorową „Za
Wybitne Zasługi dla Polskiego
Spadochroniarstwa i Związku
Polskich Spadochroniarzy”.

* * *

W holu nowego pawilonu Szpitala Śląskiego w Cieszynie,

I. Prengiel-Adamczyk

i na brzuścu narysowane ma różne sceny, erotyczne czy też nieprzyjemne estetycznie.
– Podobny dzbanek znajduje się na ekspozycji w British Museum. Napisałam do nich z informacją, że posiadamy podobny okaz.
Byli zdziwieni tym faktem – opowiadała prowadząca spotkanie.
– Najprawdopodobniej zachowały się tylko te dwa dzbany.
Był przedstawiony także portret barona de Breuteil. Gdy w 1778
roku zanosiło się na wojnę o sukcesję w Bawarii, król Francji
Ludwik XVI skierował go do zwaśnionych stron. Baron wraz
z innymi posłami doprowadził do porozumienia. W podzięce otrzymał stolik ze złoconego brązu, który został zakupiony przez Luwr
za 12 mln euro.
(aj)

KONSULTACJE

I PRZETARGI

13.03.2017 r. zostały opublikowane następujące konkursy ofert:
1) Opracowanie wielowariantowej koncepcji projektowej
w zakresie budowy chodnika przy ul. Lipowskiej w Ustroniu –
termin składania ofert – do dnia 21.03.2017 do godziny 10.00.
2) Modernizacja placu zabaw przy ul. Akacjowej – budowa
siłowni plenerowej park street workout Poniwiec w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku – termin składania
ofert – do dnia 21.03.2017 do godziny 10.00.
3) Dostawa wraz z montażem pompy osadu zagęszczonego
mechanicznie, transportowanego do komór fermentacyjnych,
falownika i przepływomierz elektromagnetyczny do pomiaru
osadu w ramach zadania inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne
i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków” – termin składania ofert
– do dnia 21.03.2017 do godziny 10.00.
14.03.2017 r. został opublikowany konkurs ofert pn. Remont
odwodnienia drogi ul. Bernadka w Ustroniu – termin składania
ofert – do dnia 22.03.2017 do godziny 10.00.
Więcej na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl
można obejrzeć prace plastyczne Jana Gluzy. Wystawa zatytułowana jest „Spacerkiem po
Polsce”.

* * *

Tereny przyrodnicze „Łąki na
Kopcach” w Boguszowicach
i „Łęg nad Puńcówką” stanowią
użytki ekologiczne i znajdują
się pod ochroną. „Bluszcze na
Górze Zamkowej” mają kategorię zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.

* * *

Gimnazjum Polskie w Czeskim
Cieszynie zostało utworzone
w 1949 roku. W tej średniej
szkole kształci się kilkaset
dziewcząt i chłopców z Zaolzia. Planowany jest w tym roku

remont budynku, a konkretnie
będą to prace termomodernizacyjne.

* * *

Pracownicy Teksid Iron Poland w Skoczowie w ubiegłym
tygodniu wzięli udział w pikiecie, zorganizowanej przed
budynkiem administracyjnym
odlewni. Domagali się podwyżek płac.

* * *

W naszym regionie występuje
jedlica zielona: drzewo pochodzące z kontynentu północnoamerykańskiego. Wyjątkowe
okazy rosną m.in. na cmentarzu
komunalnym w Cieszynie, na
Starym Groniu w Brennej oraz
w dolinie Czarnej Wisełki. (nik)
16 marca 2017 r.

KRONIKA MIEJSKA
NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA JUBILATÓW:

Maria Marianek zd. Gruszka
Roman Budny 			

lat 90
lat 80

ul. Wesoła
ul. Stalmacha

* * *

ŚLADAMI ŁEMKÓW

W sobotę 25 marca 2017 o godz. 16.00 Muzeum Marii Skalickiej zaprasza serdecznie na ilustrowaną prelekcję. Śladami
Łemków poprowadzą nas Barbara i Benedykt SIEKIERKOWIE
- wytrawni poszukiwacze pięknych polskich miast, krajobrazów,
architektury, sztuki i swojskich klimatów. Przekonaliśmy się
o tym nieraz.

* * *

GODZINY OTWARCIA PLACU ZABAW
W NIERODZIMIU

Szkoła podstawowa nr 6, Radni oraz Zarząd Osiedla Nierodzim
informują, że od 20 marca plac zabaw będzie otwarty w godz.
9.00 - 20.00

* * *

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).

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
6 III 2017 r.
Po silnych wiatrach strażnicy
w dalszym ciągu interweniowali w sprawie przewróconych
i uszkodzonych reklam.
7 III 2017 r.
Interwencja w sprawie przewróconego drzewa przy al.

Legionów. Na miejsce wezwano
odpowiednie służby.
8 III 2017 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia, wspólnie ze strażą pożarną, interweniowano na jednej z prywatnych posesji przy ul. Spokojnej
w sprawie uszkodzonego dachu.
9 III 2017 r.
Interwencja przy ul. Katowickiej w sprawie potrąconej
i padniętej sarny. Na miejsce
wezwano służby, które z ramienia Wojewódzkiego Zarządu Dróg
zabierają do utylizacji padnięte
zwierzęta.
9 III 2017 r.
Interwencja przy ul. Partyzantów
w sprawie bezpańskiego psa,
który został złapany przez jednego z turystów. Zwierzę zostało
przewiezione do cieszyńskiego
schroniska.
9 III 2017 r.
W czasie kontroli dotyczącej
przestrzegania przepisów ruchu
drogowego na ul. Sanatoryjnej
mandatem w wysokości 100 zł
ukarano kierowcę, który nie
dostosował się do znaku zakazującego zatrzymywanie się.
10 III 2017 r.
Prowadzone są wzmożone kontrole parków miejskich i placów
zabaw dla dzieci.
(aj)

* * *

W KAŻDĄ ŚRODĘ BEZPŁATNE
ZAJĘCIA Z JOGI

Diamentowe SPA w Hotelu Diament zaprasza Turystów
i Mieszkańców Ustronia na bezpłatne zajęcia, które będą odbywać się w każdą środę:
• Joga na trawie, godz. 9.00
• „Aktywna Mama”, godz. 11.00
Szczegóły i zapisy na zajęcia tel. 575 009 688.

* * *

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.
11/2017/1/O

Burmistrz Miasta Ustroń informuje,

że na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni został wywieszony
wykaz z dnia 1 marca 2017 r. dotyczący gminnej nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
11/2017/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

Tydzień temu przybliżyliśmy sylwetkę nowego komendanta Komisariatu Policji w Ustroniu. Teraz ma on swojego zastępcę, którym został
podkom. Ryszard Kubik, policjant z 15-letnim stażem pracy, który
dotychczas był kierownikiem Referatu Kryminalnego w Komisariacie
Policji w Skoczowie. 13 marca br. otrzymał nominację z rąk komendanta Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie mł. insp. Jacka Bąka
oraz pierwszego zastępcy komendanta podinsp. Rafała Machaczki,
którzy uroczyście wprowadzili także trzech innych mundurowych
na stanowiska zastępców komendantów komisariatów policji
w Strumieniu, Skoczowie i Zebrzydowicach.
11/2017/3/R

UWAGA !!!

OD 1 MARCA

sklep „Wszystko dla dzieci” i pralnia chemiczna Żena
zostały przeniesione do sklepu „Beskid” ul. 3 Maja 4.
11/2017/2/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

16 marca 2017 r.
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Przebiśniegi są oznaką zbliżającej się wiosny.

Fot. A. Jarczyk

PRZEBUDZENIE CZAS ZACZĄĆ
Przysłowie „w marcu jak w garncu” świetnie pasuje do obecnej pogody, która
daje się we znaki swoimi kaprysami. Mimo to widać, że wiosna nadchodzi wielkimi
krokami.

Idąc ulicami słychać już donośny śpiew
ptaków, widać rozkwitające pąki kwiatów. I to niezależnie od pogody oraz wahań temperatur. Choć ludzie, zwłaszcza
w zimniejsze dni, nie czują zbliżającej się
wiosny, zwierzęta budzą się ze snu, rośliny
ożywają. W jaki sposób to wyczuwają?
– Zwierzęta mają swój zegar biologiczny, według którego funkcjonują. Dla przyrody ważna jest suma temperatur w danym
okresie, bo dzięki niej wiedzą, jaka nadchodzi pora roku. Nie bez znaczenia jest także
temperatura wody czy wysokość słońca
nad horyzontem. Można powiedzieć, że te
wszystkie oznaki są dla zwierząt wskazówkami – mówi Krystian Szymanek, przewodniczący Ustrońskiego Klubu Ekologicznego. – Szczerze powiem, że nie wiem,
jak zwierzęta wyczuwają, kiedy mogą
już opuścić swoje zimowe legowiska. Na
pewno dużą rolę odgrywa tu zwierzęcy in-

stynkt. Człowiek swój zatracił, brnie gdzieś
w szybkim tempie, brak mu zachowawczości, uwagi. Nie zdajemy sobie sprawy,
że niejednokrotnie przyczyniamy się do
samozagłady. Siedzimy i przysłowiowo
przycinamy własną gałąź. W przeciwieństwie do nas, zwierzęta znakomicie kierują
się swoim. Dżdżownice są tego jaskrawym
przykładem. Jakby wyszły za wcześnie,
to najzwyczajniej w świecie zmarzną.
W czasie zimy zalegają dość głęboko
w ziemi, gdzie nie dochodzi ten chłód
i nie marznie gleba. Jest coś, co pomaga
im wyczuć ten odpowiedni moment, aby
wyjść na powierzchnię. Dzień świstaka
to kolejny fajny przykład. Świstak jest
zwiastunem wiosny, ponieważ on najlepiej
wie, kiedy ta pora roku nadchodzi. Jak
już wyjdzie ze swojej norki to znaczy, że
właśnie się rozpoczęła.
Pierwsze oznaki wiosny widać już w lu-

10 marca około godz. 15:25 na ul. 3 Maja 19-letnia mieszkanka Ustronia kierująca seatem
ibizą zderzyła się z motorowerem marki romet, prowadzonym przez 37-letniego mieszkańca
Skoczowa. Na skutek wypadku mężczyzna doznał złamania nadgarstka lewej ręki. Został
przewieziony do szpitala. Przyczyny wypadku są wyjaśniane przez Komendę Powiatową Policji w Cieszynie.
Fot. W. Herda
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tym. Po czym? Na przykład po baziach na
leszczynach, które wyglądają jak podłużne
kitki, które sobie wiszą na drzewie i mimo
zimna zaczynają rozkwitać. Na przełomie
lutego i marca ożywają przylaszczki, przebiśniegi czy krokusy.
– Rośliny zielone mają bardzo prosty
sposób na przetrwanie: po utraceniu wody,
która z nich wyparowuje, zagęszczają swój
sok komórkowy, co powoduje, że mogą
przetrwać mrozy. Zresztą, w okresie zimowym na magnoliach można zaobserwować
duże pąki, w których jest zawiązek życia.
One nie zmarzną, bo są chronione. Wczesną wiosną, kiedy na drzewach nie ma
jeszcze liści, magnolie pięknie zaczynają
kwitnąć. To znak, że przyroda budzi się
z tego odrętwienia zimowego – opowiada
Szymanek.
Jak mówi, obserwowanie przyrody jest
wspaniałą czynnością. Ustroński Klub
Ekologiczny zaprosił swego czasu dwóch
fotografów ptaków, którzy opowiadali
o swojej pracy. Nikt nie mógł się nadziwić,
kiedy powiedzieli, że aby wykonać jedno
piękne zdjęcie ptaka, siedzieli 16 godzin
w leśnej kryjówce i czekali na najlepszy
moment. Ta fascynująca praca wiąże się
ze sporą dawką cierpliwości.
– Sam chętnie obserwuję przyrodę,
zwłaszcza w okresie wiosny. Mam lornetkę
i kilka atlasów, które przydają mi się, kiedy przyglądam się zachowaniom ptaków
przylatujących na moją działkę – uśmiecha
się Szymanek. – Jako klub zajmujemy się
edukacją dzieci, bo to w tym całym interesie jest najważniejsze. Chcemy młodych
zachęcić do interesowania się przyrodą, do
jej poznania. I to nam się udaje. Wiosna
to piękny czas, kiedy zabieramy dzieci
i młodzież na sadzenie drzewek. Duża
w tym zasługa Nadleśnictwa Ustroń i Leśnictwa „Czantoria”, które nam to organizują. Co roku sadzimy około 350 drzewek.
Co roku też przybywa dzieci i młodzieży,
co bardzo nas cieszy. Mogą dowiedzieć
się, w jaki sposób należy się zachowywać
w lesie, poznają drzewa, zwierzęta. Wychodzimy z tego założenia, że „czym skorupka
za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”.
Taka edukacja jest ważna, zwłaszcza kiedy
widzi się szkodliwą ingerencję człowieka
w przyrodę. Wycinka np. lasów deszczowych po to, aby pozyskać olej palmowy,
zmienia cały cykl wiatrów, prądów morskich. Stąd m.in. jest teraz dużo huraganów, trąb powietrznych, ociepla się klimat.
– W Grenlandii topią się lodowce.
W tej chwili są one szare i pochłaniają
coraz więcej promieni słonecznych. Jeżeli
ktoś jeździ na nartach to widzi na stoku,
że kiedy jakiś niewielki fragment śniegu
staje się ciemniejszy, od razu przenosi
się to na inne, coraz szersze fragmenty
– stwierdza Szymanek. – To topienie lodowców powoduje uwalnianie się metanu.
A wystarczyłoby, żeby ludzie zmienili
nawyki żywieniowe, przestali jeść wołowinę i zaczęli spożywać więcej drobiu.
Nie byłoby tyle metanu przedostającego
się do atmosfery.Mimo tego z przyrodą
się nie wygra, bo ona sobie i tak poradzi.
Poczynione szkody w przyrodzie zostaną
naprawione. Tyle tylko, że potrzeba na to
czasu.
Agnieszka Jarczyk
16 marca 2017 r.

POWSTRZYMAĆ REFORMĘ
(cd. ze str. 1)
Protesty nauczycieli odbywały się jeszcze przed zakończeniem starego roku.
A to nie koniec.
– Na 31 marca planujemy w naszej
szkole strajk nauczycieli – mówi Joanna
Iskrzycka-Marianek, dyrektor Gimnazjum nr 2 w Ustroniu. – W ostatni piątek
miał natomiast miejsce strajk uczniów.
Była to inicjatywa większości rodziców,
którzy zdecydowali się na to, aby nie posyłać w ten dzień swoich dzieci do szkoły.
Na lekcje, spośród 206 uczniów, przyszło
50. Grono nauczycielskie pracowało normalnie, jeżeli nie było ani jednej osoby
z danej klasy, zlecałam nauczycielom
określone inne zajęcia.
Taki strajk odbył się także w Gimnazjum nr 1, choć protestujących uczniów
było tam znacznie mniej.
– Średnio z każdej klasy nie przyszło
po 5 osób. Reszta uczniów zjawiła się na
lekcjach – mówi Leszek Szczypka, dyrektor placówki. – Był to strajk zainicjowany
przez młodzież uczęszczającą do szkoły
i ich rodziców, my pracowaliśmy normalnie. Tego typu strajki z jednej strony
sprawiają, że uczniowie w jakiś sposób
nakręcają swoich rodziców do tego, aby
ci pozwolili im nie pójść w dany dzień do
szkoły, rodzice piszą usprawiedliwienia,
a dzieci mają zaległości w nauce. Z drugiej strony, coś trzeba robić, żeby powstrzymać rządzących przed wdrożeniem
reformy.
Leszek Szczypka dodaje, że szkoła nie
uprawia polityki wobec uczniów. – Nauczyciel przekazuje młodzieży wiedzę
z zakresu danego przedmiotu. Nie mówimy o naszych przemyśleniach dotyczących reformy, a jeżeli uczniowie zadają
pytania, staramy się odpowiadać bez
zbędnych emocji.
Czy strajki uczniowskie będą miały ciąg
dalszy? W Gimnazjum nr 2 planowane są

już kolejne.
– Padła propozycja, żeby 10. każdego
miesiąca odbywał się taki strajk. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce.
Takie akcje mają sens, bo pokazują, że
środowiska bezpośrednio związane z edukacją nie godzą się na zmiany w systemie
oświatowym. Teraz wszystko w rękach
rodziców, bo myślę, że oni są siłą mogącą
powstrzymać reformę – stwierdza Joanna
Iskrzycka-Marianek.
Strona rządząca systematycznie wdraża
przewidziane zmiany. 9 marca minister
edukacji Anna Zalewska poinformowała
na oficjalnej stronie MEN, że blisko 98%
rad powiatów oraz 95% rad gmin przesłało już do zaopiniowania przez kuratorów
oświaty uchwały w sprawie projektu
dostosowania sieci szkolnych do nowego
ustroju szkolnego. Oznacza to, że ponad
95% samorządów jest już gotowych do
reformy edukacji.
– Organizujemy szkołę dzięki dobrej
współpracy samorządów i kuratorów
oświaty. Dziękuję im za to. Cały czas jesteśmy blisko każdego samorządu i każdej
szkoły – powiedziała szefowa MEN.
Minister Anna Zalewska przypomniała, że reforma edukacji ma charakter
ewolucyjny. Zmiany zaczną się w roku
szkolnym 2017/2018, a zakończą w roku
szkolnym 2022/2023. Z kolei zmiany
w liceach ogólnokształcących i technikach zapoczątkowane mają być od roku
szkolnego 2019/2020, a zakończą się
w roku szkolnym 2023/2024.
Nie wiadomo, w jaki sposób rząd podchodzi do kwestii strajków środowisk
szkolnych. Zdaje się, że mimo protestów
reforma zostanie wdrożona. Do 31 marca
samorządy mają czas na podjęcie uchwał
w sprawie dostosowania sieci szkół do
nowego ustroju szkolnego.
Agnieszka Jarczyk

10 marca o 15:50 na ul. 3 Maja doszło do kolizji. 54-letnia mieszkanka Katowic, kierująca
mini cooperem zderzyła się z seatem ibizą, kierowanym przez 31-letniego mężczyznę. Kobieta została ukarana mandatem.
Fot. W. Herda
16 marca 2017 r.

		

Zdaniem
Burmistrza
O projektach obywatelskich
mówi burmistrz
Ireneusz Szarzec.

* * *

Na ostatniej sesji została przyjęta
uchwała związana z Budżetem Obywatelskim 2018. W tym roku po raz pierwszy
będziemy realizować projekty złożone do
tegorocznego budżetu obywatelskiego, do
którego przygotowania i cała procedura
przeprowadzone zostały w roku 2016.
Prowadziliśmy intensywną kampanię promocyjną, która zachęcała różne grupy
mieszkańców z poszczególnych osiedli do
realizowania własnych pomysłów. Kwota
przeznaczona na poszczególne osiedla
wynosiła 40 tys. zł i pozostała ona na tym
samym poziomie w kolejnym roku.
Chcielibyśmy, aby projekty przeznaczone do realizacji w 2017 roku były
takim początkiem aktywizacji naszego
społeczeństwa, tak aby każdy mógł zaproponować w swojej najbliższej okolicy
realizację tematu, będącego indywidualną
inicjatywą mieszkańców czy grup mieszkańców. Składając odpowiedni wniosek
można było poddać go weryfikacji, która
odbywała się poprzez głosowanie danej
społeczności lokalnej, sąsiadów, znajomych. Projekty, które zyskały największą
liczbę głosów, zostały przeznaczone do
realizacji w tym roku. Prace zaczną się
zaraz po przeprowadzeniu koniecznych
procedur i kiedy pozwoli na to pogoda. Obecnie jesteśmy już po pierwszych
przetargach, myślę więc, że już niedługo
będzie można oglądać pierwsze efekty
wprowadzenia budżetu obywatelskiego.
Tryb postępowania w tym roku nie
będzie się różnił od ubiegłorocznego,
nie zmienią się formularze ani karty do
głosowania. Procedury są dość proste,
czytelne, z pewnością poradzą sobie
z nimi zarówno ci, którzy uczestniczyli
już w tworzeniu budżetu obywatelskiego,
jak i osoby pierwszy raz włączające się
w jego powstawanie. W głosowaniu będą
mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy
w formie pisemnej, poprzez złożenie
odpowiednich kart w urnie w Urzędzie
Miasta, lub w formie elektronicznej. Uruchomimy oczywiście stronę internetową,
na której umieszczone zostaną wszystkie
potrzebne dane.
Mam nadzieję, że zapoczątkowany
w ubiegłym roku temat będzie wzbudzał
coraz szersze zainteresowanie. Sukcesywnie realizowane projekty pokażą, że warto,
bo pomysły mieszkańców są ciekawe
i przyczyniają się do poprawy jakości
życia w osiedlach. Jest to jedna z ciekawszych form aktywizacji środowisk
lokalnych, dzięki której można nie tylko
obserwować zmiany, jakie dokonują się
w najbliższym otoczeniu, ale i samemu je
inicjować.
Spisała: (mn)
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99 SŁUCHACZY
Program pilotażowy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ustroniu trwa, obecnie zrzesza 99 słuchaczy. Aktualnie uruchomiliśmy

9 sekcji, tj. 4 sekcje komputerowe, 3 sekcje
języka angielskiego, grupę taneczno-fitnesową - Salsation oraz grupę gimna-

CZYTANIE TO
NAJPIĘKNIEJSZA ZABAWA
Czytanie to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła
powiedziała kiedyś nasza literacka noblistka Wisława Szymborska. Niestety, w dobie korzystania z komputerów i internetu czas
spędzany z książką nie jest ulubioną zabawą dzieci. W Szkole Podstawowej nr 1 postanowiliśmy pokazać uczniom, że czytanie może
być równie fascynujące jak najnowsza wersja gry komputerowej.
Rozpoczęliśmy już we wrześniu od „gry terenowej”, w której
poszukiwaliśmy w naszym mieście miejsc, gdzie można znaleźć
książki. Efekty okazały się zaskakujące – powstały bardzo szczegółowe „Mapy Książkowe Ustronia”, które można było podziwiać na szkolnej wystawie. Wygrała klasa 3c, która okazała się
najlepsza w tropieniu miejsc z książkami. W szkolnej bibliotece
powstał Klub Przyjaciół Książek, który na swoje potrzeby otrzymał
oprócz zasobów bibliotecznych dodatkowe „rekwizyty” – miękkie i wygodne pufy, zachęcające do zagłębienia się w lekturze.
Równocześnie w szkole trwała akcja „Ulubione pierwsze zdanie
z książki”, które uczniowie przedstawiali w postaci plakatów. Przy
okazji powstał przegląd najchętniej czytanych pozycji i najprostsza
„reklama” książek, stworzona przez dzieci. Potem ogłosiliśmy
konkurs fotograficzny „Z książką mi do twarzy”, którego efekty
można jeszcze podziwiać na naszej stronie internetowej www.sp1.
ustron.pl. Była to akcja pokazująca, że czytać można wszędzie
i w każdych okolicznościach.
Zwyczajem czytelniczym Jedynki są projekty „Cała szkoła
czyta…”. Po akcjach czytania książek detektywistycznych, podróżniczych i baśni, w tym roku czytaliśmy książki przygodowe.
Uczniowie w ramach projektu przygotowywali swoje wersje
przygód ulubionych bohaterów, które oglądaliśmy na wystawie
własnoręcznie wykonanych książek. Najmłodsi brali udział w
mini konkursie związanym z najsłynniejszymi literackimi Misiami – Kubusiem Puchatkiem, Misiem Paddingtonem i Misiem
Uszatkiem, w ramach obchodów Dnia Misia. Trwała również
akcja „Czytająca przerwa”, w czasie której, przed lekcjami,
uczniowie czytali sobie nawzajem siedząc w wygodnym fotelu
specjalnie w tym celu stojącym na korytarzu. Cały czas trwała też
akcja „Uwolnij książkę” związana z „wolnym” czytaniem – to
znaczy zostawianiem przeczytanej lektury z domowej biblioteczki
w wyznaczonym miejscu (na półce koło szkolnej biblioteki), tak
aby ktoś mógł ją sobie zabrać do domu i przeczytać. Przed świętami
zorganizowaliśmy kiermasz książki, by zachęcić uczniów do ich
kupowania jako najwartościowszego prezentu pod choinkę. Rok
zakończyliśmy przedstawieniem o Henryku Sienkiewiczu w wykonaniu uczniów klasy 6a, podczas którego można było wysłuchać
ciekawostek z życia pisarza, posłuchać fragmentów jego dzieł oraz
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styczną. Bardzo aktywnie działa sekcja
turystyczno-edukacyjna, która oferuje wycieczki, wyjazdy do kina, teatru i NOSPR
w Katowicach. Raz w miesiącu odbywają
się wykłady ogólnodostępne. W ramach
programu pilotażowego spotykamy się
na wykładach w Muzeum Ustrońskim,
a od października chcemy organizować je
w auli Gimnazjum nr 1. Planujemy także
wyjazdy na baseny solankowe na Zawodzie, a także wspólne wyjścia rekreacyjne
Nordic Walking. Od kwietnia rozpocznie
prace grupa plastyczna pod kierunkiem
artysty plastyka Dariusza Gierdala, a także
uruchamiamy sekcję języka niemieckiego.
Zajęcia trwać będą do 2 czerwca. Już teraz
przyjmujemy zapisy na nowy rok akademicki, którego inaugurację planujemy
7 października 2017 roku o godz. 16.00
w auli Gimnazjum nr 1. Rozpoczęcie
nowego roku akademickiego połączone
będzie z wykładem inauguracyjnym.

zadumać się nad Bajką i jej ponadczasowym przesłaniem. Postać
polskiego noblisty oraz jego twórczość przypomnieliśmy również
rodzicom naszych uczniów, przygotowując dla nich krzyżówkę
sienkiewiczowską (rok 2016 był rokiem Henryka Sienkiewicza).
I półrocze zakończono szybkim sondażem wśród społeczności
szkolnej. Uczniowie najstarszych klas pytali kolegów, nauczycieli
i innych dorosłych w szkole, dlaczego warto czytać. Efekty zebranych informacji przedstawili w formie plakatów. Obecnie trwa
w szkole Tydzień z Językiem Polskim – rozpoczętym 22 lutego,
który jest obchodzony jako Dzień Języka Ojczystego. Uczniowie
poznają nieznane fakty związane z naszym językiem, rozwiązują
twórcze zadania językowe i zachęcani są do pięknego mówienia.
Czy zatem czytanie to najpiękniejsza zabawa? Nasi uczniowie
z pewnością to potwierdzą. Mamy też nadzieję, że działania prowadzone w naszej szkole sprawdzą doskonale zasadę – Dziecko,
które czyta stanie się dorosłym, który myśli. A przecież o to chodzi
w wychowywaniu.
Zespół ds. czytelnictwa
Szkoły Podstawowej nr 1

DLA KOGO 1%

Na stronie www.pozytek.gov.pl można znaleźć wykaz organizacji pożytku publicznego, które są uprawnione do otrzymania
1 procenta naszego podatku dochodowego, przekazywanego
państwu. Według tego wykazu, uaktualnionego 6 lutego 2017
roku, w naszym mieście działa 9 organizacji, na rzecz których
możemy przekazać pieniądze. Podajemy nr KRS, który trzeba
wpisać w odpowiedniej rubryce formularza PIT.
0000032061 STOWARZYSZENIE KULTURALNE
		
„RÓWNICA” W USTRONIU
0000047396 FUNDACJA DOBREGO PASTERZA
0000096883 TOWARZYSTWO KSZTAŁCENIA
		
ARTYSTYCZNEGO
0000099847 TOWARZYSTWO OPIEKI NAD
		
NIEPEŁNOSPRAWNYMI W USTRONIU
0000100192 FUNDACJA ŚW. ANTONIEGO
0000110528 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM
		
I RODZINIE „MOŻNA INACZEJ”
0000177110 KLUB SPORTOWY „NIERODZIM”
		
W USTRONIU
0000330742 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI
		
I RODZIN „PONAD GRANICAMI”
0000445929 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
		
„BESKIDY”
Żeby przekazać 1 procent podatku, w formularzu PIT w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz
organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer KRS
organizacji oraz wnioskowaną kwotę.
(mn)
16 marca 2017 r.

PODRÓŻ

Z KAPITANEM
KLIMKIEM
Miłą wieloletnią tradycją Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego
Michejdy w Ustroniu jest marcowy dzień
otwarty, na który zapraszani są rodzice
i ich pociechy, które od września powinny
rozpocząć naukę szkolną.
W tym roku mottem przewodnim było
„W fantazyjne krainy z kapitanem Klimkiem wyruszymy” (Klimek to maskotka
szkoły). Od wczesnych godzin rannych
w szkole krzątały się liczne stewardessy,
które z jedynym w swoim rodzaju czarującym uśmiechem i wdziękiem zapraszały
na pokład samolotu „Szkoła Podstawowa
nr 2”. Na gości czekały ozdobione chmurkami, obłoczkami i wszystkimi możliwymi
środkami transportu powietrznego korytarze
oraz liczne ważne miejsca udostępniane
zwiedzającym.
Kapitan samolotu, dyrektor pani Grażyna
Tekielak przywitała zebranych oraz zaproszonych gości, a przede wszystkim przyszłorocznych uczniów. Na wstępie przekazała
niezbędne informacje dotyczące warunków
rekrutacji obowiązujących w nowym roku
szkolnym. Omówiła również zasady pracy
szkoły jako obiektu w pełni przygotowanego
na działania dydaktyczno-wychowawcze ze
standardami nie odbiegającymi od szkół z
większych środowisk. Następnie głos zabrał
przewodniczący Komisji Oświaty, Rodziny
i Polityki Społecznej Krzysztof Pokorny.
Podczas prezentacji multimedialnej przedstawiono kadrę nauczycielską oraz wszystkie ważne miejsca w szkole i wokół niej.
Uwieńczeniem części oficjalnej był popis
tancerek, występ szkolnego chórku „Bemolki” oraz solówka gitarowa ucznia klasy
szóstej Radka Stojdy, przyszłej gwiazdy
sceny rockowej. Wychowawczyni klasy 3a
Kinga Ludorowska dokładnie przedstawiła
plan zwiedzania szkoły oraz związane z tym
niespodzianki. W wybranych salach dzieci
mogły zapoznać się z atrakcjami działań
lekcyjnych i zadań dodatkowych rozwijających ich zdolności oraz pasje. W sali
kolorów odbyły się zajęcia z programowania
i kodowania z użyciem klocków eduka-

cyjnych EduMatrix oraz tabletów. Dzieci
miały prawdziwą frajdę z możliwości działania z tak wysokimi technologiami. Pod
okiem wykwalifikowanej kadry zapoznały
się z technikami, których nauczą się już
w klasie pierwszej. Sala teatralna to jedna
z propozycji zajęć pozalekcyjnych. Tu
dzieci przekonały się, że teatr to nie tylko
żywi aktorzy ale również lalki, pacynki, marionetki i kukiełki. Wybraną bajkę
w postaci historyjki obrazkowej musiały
ułożyć we właściwej kolejności. Wiele radości dzieciom sprawiła sala, w której mogły
wykazać się umiejętnościami logopedycznymi. Tu wykonały wiele ćwiczeń oddechowych typu „dmuchajki”, „wiatraczki” itp.
W nagrodę za dobrze wykonane zadanie mogły do woli delektować się puszczaniem baniek mydlanych. Kolejna sala to możliwość
wykazania się umiejętnościami ruchowymi.
Pod kierunkiem starszych koleżanek z klasy
trzeciej, przy akompaniamencie muzyki
z uruchomionej tablicy interaktywnej, młodzi adepci sztuki tanecznej stawiali pierwsze profesjonalne kroki. Zadaniem było
wykonanie kilku taktów znanej piosenki na
instrumencie o wdzięcznej nazwie bum bum
rurka. Umiejętnościami manualnymi mali
goście mogli wykazać się w sali plastycznej.
Tu w otoczeniu reprodukcji i prawdziwych
obrazów dzieci mogły zapoznać się z technikami plastycznymi oraz dziedzinami sztuki
przedstawionymi na planszach i plakatach.
Wiele radości sprawiało dzieciom mieszanie farb i malowanie kartonowego domku.
Oprócz tego wspólnie tworzyli obraz samolotu techniką wydzieranki. Kolejnym

punktem programu była świetlica – jedno
z ulubionych miejsc dzieci. Tu zobaczyły
miejsca, w których po lekcjach mogą odpocząć, odrobić zadanie i zabawić się. Czekały
na nie takie atrakcje jak: „magiczny dywan” w sali „Radosna szkoła” wyposażonej
w sprzęt do zabaw, basen z kolorowymi
piłeczkami, świetlicowe kino z prezentowanym filmem o naszej szkole oraz strefa gier
bez prądu („piłkarzyki”, gry planszowe). Finał imprezy miał miejsce w szkolnej stołówce. Tu w miłej kawiarnianej atmosferze goście mogli spokojnie napić się kawy, herbaty
i innych napojów, poczęstować się kanapkami i zdrowymi ciasteczkami przygotowanymi przez uczniów w ramach pozalekcyjnych
kulinarnych zajęć świetlicowych. Ukoronowaniem zdobytych nowych umiejętności
podczas zwiedzania szkoły były zasłużone
dyplomy. Dzień otwarty szkoły uważamy za
bardzo udany. Odwiedziło nas sporo osób.
Spotkaliśmy się z miłymi komentarzami
i komplementami. Szkoła nasza ma wiele
do zaoferowania. Zmienia się z roku na rok.
Dysponuje wykwalifikowaną kadrą, wygodnymi salami lekcyjnymi, komputerowymi
i sportowymi. Uczniowie klas I-III zajmują
całe piętro, więc czują się bezpiecznie.
Tereny wokół szkoły to prawdziwy raj dla
sportowców i miłośników aktywnego odpoczynku. Wkrótce powstanie strefa relaksu,
co będzie dodatkową atrakcją tego miejsca.
Dziękujemy wszystkim naszym gościom
za odwiedziny i serdecznie zapraszamy do
sekretariatu, by złożyć odpowiednie dokumenty, a na dzieci czekamy 1 września. Do
zobaczenia!
Wiesława Herman

NOWE ZNAKI
Dzięki współpracy samorządu ze Stowarzyszeniem Jaszowiec rozpoczęto
porządkowanie chaosu informacyjnego
w mieście. Na skrzyżowaniu ul. Wczasowej z Polańską pojawiły się nowe tablice
wskazujące kierunek dojazdu do poszczególnych domów wczasowych, hoteli i innych atrakcji turystycznych, znajdujących
się w dzielnicy. Mimo że urządzenia GPS są
coraz powszechniejsze, tradycyjna informacja jest w dalszym ciągu potrzebna. Ma
skutecznie prowadzić do celu i nie szpecić
krajobrazu. Tekst i foto: M. Niemiec
16 marca 2017 r.

		

Gazeta Ustrońska 7

W lutym 90. urodziny obchodziła Maria Marianek z Lipowca, najstarsza członkini tamtejszego Koła Gospodyń Wiejskich.
W uroczystości licznie uczestniczyła rodzina, w sumie 78 osób, w tym 9 wnucząt i 13 prawnucząt.
Fot. Ze zbiorów rodziny
			

8 marca prezydent RP Andrzej Duda wręczył akt nominacji profesorskich wybitnym uczonym, wśród których znalazła się mieszkanka
Ustronia, prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur z Uniwersytetu Śląskiego,
Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, zajmująca się pedagogiką międzykulturową, pedagogiką pogranicza, teorią wychowania i
badaniami nad młodzieżą. Wywiad z prof. Ogrodzką-Mazur ukazał się
w numerze 51/ 2012 naszej Gazety Ustrońskiej. Zapraszamy do lektury
(mn)
na www.archiwum.ustron.pl

Początkiem marca odbyły się regionalne gale, podczas których wręczano
statuetki Gazel Biznesu 2016. Ranking tworzy miesięcznik Puls Biznesu, a w gronie laureatów, czyli najdynamiczniej rozwijających się polskich przedsiębiorstw znalazła się firma Kubala z Ustronia. Jak czytamy
w Pulsie Biznesu, firma zatrudnia 95 osób i w ubiegłym roku odnotowała wzrost przychodu na poziomie 143 proc. Nagrodę odbierała
wiceprezes Zarządu spółki Sylwia Kubala-Śliwka (na zdjęciu). Firma
Kubala jest też laureatem Diamentów Forbesa 2017.
(mn)
11/2017/4/R
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ŚWIĘTO
KOBIET

Tradycyjnie, z okazji Dnia Kobiet odbyło się spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich
w Lipowcu. Innowacyjnie, nie w gościnnej
strażnicy OSP, a w restauracji w Brennej.
Panie, które do tej pory z okazji własnego
święta dyżurowały w kuchni, mogły sobie
w końcu odpocząć, cieszyć się smacznym
obiadem, deserem i napojami. Podczas
spotkania przygrywała kapela góralska,
a po załatwieniu pilnych spraw organizacyjnych, których nigdy nie brakuje,
oddano się rozmowom i śpiewom. Na
miejsce uroczystości członkinie koła zostały przywiezione autobusem, a następnie
bezpiecznie odwiezione do domu.
Tekst i foto: (mn)

URODZINY
ZE SZTUKĄ

Jak się rodzi nowa, świecka tradycja
wiedział Bareja, wiedzą też artyści ze
Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy”,
którzy 8 marca zapoczątkowali serię wystaw związanych z urodzinami swoich
członków. Podczas walnego zebrania
ustalono, że w każdą drugą środę miesiąca
(wyjątkiem będzie kwiecień) w Galerii
Rynek odbędzie się kameralny wernisaż,
podczas którego solenizanci będą mogli
w sympatycznym gronie wspominać swoje początki w grupie oraz przyjmować
życzenia od przyjaciół. Goście zaś znajdą
okazję, by bliżej poznać twórczość ustrońskich artystów.
Podczas pierwszego wernisażu bohaterami byli urodzeni w marcu: Dagmara Choroba, Robert Heczko i Andrzej
Piechocki. Zebranych przywitał prezes
„Brzimów”, właściciel Galerii Rynek
Kazimierz Heczko, a następnie oddał głos
twórcom. Lampką wina i kwiatkiem dla
każdej pani uczczono również Międzynarodowy Dzień Kobiet.
Na kolejny wernisaż „Brzimy” zapraszają 17 kwietnia, a tego dnia urodziny
obchodzić będą Renata Kubok i Agnes
Nagy.
(mn)

Solenizanci z prezesem.

11/2017/5/R

11 marca po godz. 18 na wysokości skrzyżowania ul. Cieszyńskiej z Katowicką doszło do kolizji
z udziałem dwóch samochodów marki volkswagen golf. Kierowca, który nie ustąpił pierwszeństwa i zderzył się z pojazdem kierowanym przez mieszkankę Puńcowa, został ukarany
mandatem.
Fot. W. Herda
16 marca 2017 r.
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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.

EKSLIBRIS
(cd. ze str. 1)

Ekslibris (łac. ex libris – z książek) –
znak własnościowy, najczęściej ozdobny,
danego egzemplarza książki. Typowy
ekslibris jest małą, zadrukowaną karteczką przyklejoną do wewnętrznej strony okładki. Powstał na początku II poł.
XV wieku, po pojawieniu się pierwszych
drukowanych książek. Ta mała forma
graficzna miała chronić książkę przed
zgubieniem, wyrażać dumę właściciela
z faktu jej posiadania, a także ją zdobić.
Stąd kompozycje znaku zawierają imiona i nazwiska właścicieli księgozbioru
(lub np. stylizowane inicjały), nazwę instytucji lub dedykację. Projektowanie
ekslibrisów jest jedną z dziedzin grafiki
artystycznej. Ich tworzeniem zajmowało

się wielu znanych grafików, rytowników
i typografów. Był wykonywany w różnych technikach graficznych, takich jak
np.: drzeworyt, akwaforta, sucha igła,
linoryt, ołowioryt, cynkoryt. Początek XX
wieku przyniósł nie tylko odrodzenie, ale
i emancypację ekslibrisu, który stopniowo
tracił swoją funkcję użytkową, by w końcu
odkleić się od książki i przeobrazić w dedykowaną miniaturę graficzną, funkcjonującą
jako obiekt kolekcjonerski i ekspozycyjny.
Wystawa NAJLEPSI z NAJLEPSZYCH
prezentuje zbiór zaskakująco pięknych,
precyzyjnie wykonanych znaków graficznych, nagrodzonych oraz wyróżnionych
w poszczególnych edycjach Międzynarodowego Konkursu Graficznego na
Ekslibris, organizowanego przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Gliwicach.
Organizatorzy ekspozycji składają
serdeczne podziękowanie pani Bognie
Dobrakowskiej – dyrektorowi Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Gliwicach za

BIBL I O TEKA
Teodor Parnicki
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użyczenie zbiorów, pani Kamili Arabas-Mostek za opracowanie i wykonanie
plansz do wystawy oraz specjalne podziękowanie dla pana Aleksandra Smolińskiego - artysty i pedagoga za poprowadzenie warsztatów graficznych z ekslibrisu
w technice linorytu w trakcie wernisażu
wystawy.
W trakcie trwania wystawy będzie organizowany konkurs graficzny na ekslibris inspirowany wystawą „Światowego
EKSLIBRISU - Najlepsi z Najlepszych”,
prowadzony przez Krzysztofa Krystę, dyrektora MBP w Ustroniu im. Jana Wantuły. Specjalnie powołane Jury Konkursowe
oceni i wyłoni spośród nadesłanych prac
te, które zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie w maju w Galerii
Muflon-Sztuka dla Ciebie. Wszystkim
osobom zaangażowanym w ten projekt
i organizację konkursu składam serdeczne
podziękowania i zapraszam do udziału.
Kurator wystawy Ewa Liszka

POLECA:

Lynsey Addario

„Srebrne orły”

„To właśnie robię”

Wznowienie jednej z najpopularniejszych powieści
tego autora. Książka opisuje
początki naszego państwa –
kształtowanie się królestwa
Bolesława Chrobrego. Cenny
obraz Średniowiecza, często
łamiący stereotypowe wyobrażenia tego okresu.
Powieść uznawana jest przez
krytykę za najwybitniejsze
osiągnięcie wśród utworów
podejmujących temat początków polskiej państwowości.

Książka jest swoistą kroniką
15 letniej kariery zawodowej
amerykańskiej fotoreporterki wojennej. Robiła zdjęcia
Afgańczykom pod rządami
talibów, fotografowała ofiary
wśród ludności cywilnej wojny
w Iraku, spalone wsie i dziesiątki zmarłych w Darfurze.
Dokumentuje skrajne niekiedy
doświadczenia i złożone losy
innych nacji. To jej praca, lecz
i coś więcej: to szczególne powołanie.
16 marca 2017 r.

Po naszymu...
Władysław Majętny

Balbinka i Krachulik cz. 2
Stareczka byli wywołanóm gaździnkóm, tóż wiedzieli,
jako chować gowiydź, coby gibko łurosła. Dogodzali ji też
łogrómnie. Jodła dostowała kupe, a do szpultanio we wodzie stoło na placu wpiyrw korytko, potym spory kowiorek.
Kiej tak tym stworzynióm dogodzali, ni ma możne, żeby
w ty pyndy nie łurosły. I nie dziwota, że roz-dwa przibiyrały
na wodze. Gónsiorek stowoł sie frechowny i s nim to mieli
mocka łokoracyje. Aji stareczke zaczół poszkubować za
fortuch a szczypać po nogach. Nejwiyncyj pietra miały
przed nim małe dziecka, bo jak ich przeganioł, to syczoł
i chcioł poszczypać. Kiej jyny go łuwidziały na placu, to
hónym dyrdały kaj popadnie, byle nejdelij łod niego.
Przi takowych wygupach gónsiora biydny zdoł sie kaczorek. Na swojich krótkich, krziwych szłapach dreptoł
dycki za tym prowodyrym, przeca była s nich nierozłónczno
porka, kieróm łod malyńkości wielucno przijaźń połónczyła. Jak kiery kaj delij łodeszeł, zarozki odzywoł sie drugi
głośnym gynganim lebo kwaczynim. Gónsiorek robił sie
coroz bardziyj frechowny. Nie doś, że przeganioł bajtle,
to zaczół sie dobiyrać do starszych, co chodzowali przez
plac – doskokowoł, syczoł i szczypoł po nogach. Kiery mioł
dłógi nogawice albo insze taki łobleczyni – to pół biydy.
Gorzij z chłapcami w krótkich galotkach lebo z paniczkami
w ciynkich puńczoszkach. Niejedyn musioł w try miga zynś
mu z łoczu czy łodganiać sie jakimsik patykiym. Kaczorowi nejwidocznij nie było w szmak taki cióngłe góniyni za

W
dawnym

swojim koleżkom, bo zaczół ćwiczyć gónsiora. Zdo sie nie
do wiary, nale tak przeca sie trefiło. Jak jyny rozpajedzóny
gónsior doskakowoł do człowieka, to Krachulik w ty pyndy
lecioł z pumocóm i tak dłógo szkuboł gónsiora za gałgón,
aż mu przeszła ta złoś.
Fragment tekstu pt. „Doista nie do łuwierzynio”, który
ukazał się w Kalendarzu Ustrońskim 2007.

Z naszego na polski
gałgón – szyja: Ale mo też długi tyn gałgón.
szpultać – chlapać w wodzie: Nie szpultej w tej kałuży,
bo bydziesz mokry.
kowiorek – mały stawik: Dlo tych piynci gynsi taki kowiorek starczy.
kowiór – mały staw, sadzawka, nieduży wykop zalany
wodą dla kaczek lub gęsi: W kowiorze już sie pokozały żaby.
frechowny – bezczelny: Nie byj taki frechowny, bo dostaniesz po pysku.
dyrdać – 1. trząść się: Przy warzyniu żyły i flaki yny
dyrdały w garcu. 2. plotkować: Ale żeście wczoraj dyrdały
w tej kuchni.
bajtel – mały chłopiec: Poszlij bajtla po sztwiertke do
Windholca. Taki mały bajtel, a sóm idzie z krowami.
bajtlik – 1. mały chłopiec, 2. woreczek z pęcherza wieprzowego na tytoń: Mój nieboszczyk starzik też taki bajtlik
z tabakóm nosili przi posku.
Na podstawie „Słownika gwarowego Śląska Cieszyńskiego”

mało prawdopodobne, tradycyjnie proszę
o rozpoznanie prezentowanego na zdjęciu
obiektu. Przymierzamy się w Muzeum do
kolejnej wystawy, poświęconej budownictwu drewnianemu Ustronia. Ostatnia była

w 2006 r., a od tego czasu znacznie zmienił
się stan naszych badań na ten temat. Może
ktoś z ustroniaków udostępni nam ciekawe
fotografie z rodzinnych zbiorów?
Alicja Michałek

USTRONIU
Tym razem prezentujemy kolejne ciekawe zdjęcie, pochodzące ze spuścizny
Mariana Żyromskiego, przekazanej do
Muzeum Ustrońskiego. Jest to ustrońska
chata kryta słomą. Tak wyglądały u nas
chałupy drewniane, usytuowane na terenach płaskich, składające się przeważnie
z dwóch zasadniczych części – mieszkalnej i gospodarskiej, przedzielonych sienią,
do której prowadziło przednie i tylne wejście. Ustrońskie chaty były przykładami
konstrukcji zrębowej, drewniane belki
często szalowano deskami i tynkowano,
po czym bielono wapnem. W zbiorach naszego Muzeum znajduje się dokumentacja
dwóch chat, krytych żytnią słomą, pochodzących z terenu Nierodzimia. Chociaż to
16 marca 2017 r.

		

Gazeta Ustrońska 11

Wicemistrzowie: Kamil Podżorski i Maja Nieckarz oraz mistrz Miłosz Głąbiński. Fot. M. Niemiec

SYSTEMEM SZWAJCARSKIM
9 marca w MDK „Prażakówka” rozegrany został XII Międzyszkolny Turniej
Szachowy o tytuł Indywidualnego Mistrza
Ustronia Juniorów na rok 2017. Wzięło
w nim udział 34 uczniów, reprezentujących 4 ustrońskie szkoły: SP-1, SP-2, SP-6
i Gimnazjum nr 2.
Turniej rozegrany został tradycyjnie
systemem szwajcarskim na dystansie 7
rund, przyspieszonym tempem gry – po
8 min. na zawodnika. Indywidualnym
Mistrzem Ustronia Juniorów został Miłosz Głąbiński, uczeń Gimnazjum Katolickiego w Cieszynie. Wicemistrzostwo
zdobył reprezentant Szkoły Podstawowej
nr 1 – Kamil Podżorski. Tytuł II Wicemistrza, a właściwie wicemistrzyni przypadł

w udziale Mai Nieckarz ze Szkoły Podstawowej nr 6.
SZCZEGÓŁOWE WYNIKI – klasy
I-III: 1. Maja Nieckarz (5 pkt), 2. Michał
Niesyt z SP-1 (5), 3. Stanisław Matus
z SP-1 (5), 4. Mariusz Chruszcz z SP-6
(4,5), 5. Adrian Podżorski z SP-1 (4,5);
klasy IV-VI: 1. Kamil Podżorski z SP-1
(6), 2. Szymon Sikora z SP-6 (4), 3. Jakub
Folwarczny z SP-1 (4), 4. Mikołaj Śliwka
z SP-1 (3,5), 5. Grzegorz Łazarz z SP-1
(3); gimnazjum: 1. Miłosz Głąbiński (7),
2. Patryk Piec (4,5), 3. Dawid Lipowczan
(4,5), 4. Alex Stanieczek (3,5), 5. Krystian
Markuzel (3), 6. Igor Kowalczyk (3).
Zwycięzcy do 3 miejsca uhonorowani
zostali medalami oraz nagrodami rzeczo-

ŚWIADOMY SEN
Muzeum Ustrońskie wraz z Uniwersytetem III Wieku zorganizowały drugie spotkanie w ramach cyklu wykładów prozdrowotnych. Tym razem gościem był Grzegorz
Szczechla.

Wykład prowadzony przez Szczechlę,
zatytułowany „Conocny teatr psychiki –
bądź reżyserem własnych snów”, zebrał
liczną publiczność. Podczas godzinnego
spotkania można było dowiedzieć się m.in.
o tym, jak funkcjonuje nasz mózg podczas
snu, czym jest lunatykowanie, paraliż senny
czy narkolepsja.
– Jest też coś takiego jak sen starożytny.
Polega on na tym, że śpimy przez 4,5 godziny, po czym budzimy się i wykonujemy
swoje czynności przez około 2 godziny
i znowu kładziemy się spać. Wydajność
pracy jest wtedy efektywniejsza – mówił
Grzegorz Szczechla.
Druga część wykładu dotyczyła świadomego snu. Zebrani dowiedzieli się, jakie
techniki umożliwiają wyćwiczenie takiego
zachowania.
– Najważniejsza jest intencja, z którą
kładziemy się spać. Jeżeli nie wierzymy
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wymi ufundowanymi przez „Prażakówkę”. Mistrz i wicemistrzowie otrzymali
puchary, a wszyscy uczestnicy wafelki
oraz firmowe gadżety. Turniej przebiegał
w miłej sportowej atmosferze, a nad jego
sprawnym przebiegiem czuwał Karol
Linert – sędzia główny.
Po dekoracji szachowy mistrz Ustronia,
Miłosz Głąbiński powiedział:
– Wszystko poszło zgodnie z planem,
wygrałem wszystkie partie i jestem zadowolony z wyniku. Bardzo lubię grać w
szachy, jest to moje hobby i moja pasja.
Polecam wszystkim tą dyscyplinę, bo
może dać dużo radości, ale pozwala też
się rozwijać, uczy myślenia. Pierwszy
raz brałem udział w turnieju w roku 2012,
a potem była przerwa. W 2016 roku wróciłem do gry i zacząłem solidnie trenować.
Zainteresowałem się szachami jako mały
chłopiec, miałem 3, 4 lata. Moimi pierwszymi nauczycielami byli dziadek i tata.
Karol Linert, trener Stowarzyszenia
Szachowego Olimpia Goleszów, organizator prestiżowych turniejów podsumował
ustrońskie mistrzostwa:
– Bez niespodzianek, zawodnicy Olimpii zajęli wszystkie miejsca na podium,
a ja jestem dumny z podopiecznych, bo
to dowód, że dobrze prowadzimy zajęcia.
Mamy sukcesy i np. Maja Nieckarz zakwalifikowała się do tegorocznych mistrzostw
Polski, choć z obiektywnych przyczyn nie
mogła na nie pojechać. Jeśli chodzi o sam
turniej, to bardzo cieszy mnie frekwencja. Młodzi ludzie w Ustroniu chcą grać
w szachy i myślę, że to inwestycja w ich
przyszłość. Duże znaczenie ma tu fakt, że
szachy obecne są w szkołach. Oczywiście
nie zawsze lekcje są na najwyższym poziomie, ale dzięki nim popularyzuje się
tą piękną dyscyplinę, a uczniowie mogą
się rozwijać.
Monika Niemiec
Po wykładzie obecni zadali Grzegorzowi
Szczechli kilka pytań, podzielili się swoimi przemyśleniami, po czym udali się na
zdrowy poczęstunek, przygotowany przez
Annę Łęczyńską.
(aj)

w świadome sny, to nam to nie wyjdzie. Co
do technik, można robić np. testy rzeczywistości polegające na sprawdzaniu różnic
między jawą a snem, np. czytanie tekstu.
Na jawie, gdy czytamy tekst, odwracamy
na chwilę głowę i ponownie patrzymy na
ten tekst, będzie on taki sam. W śnie natomiast tekst będzie inny. Inną techniką jest
pójście spać z pełną świadomością i pozostanie w niej podczas snu. Można także zasypiać, opierając się na naszych zmysłach
– opowiadał Szczechla. – Świadomy sen to
świadomość, że śnimy, to kontrola i kreacja
tych snów. Podczas śnienia możemy robić
absolutnie wszystko. Możemy przeżywać
wszystkie emocje, nie czujemy bólu. Do
tego trzeba się oczywiście przygotować
i to wyćwiczyć, chyba że ktoś ma do tego
predyspozycje. Jest to bezpieczne, chyba że
ktoś jest schizofrenikiem. Wtedy absolutnie
nie należy stosować tego rodzaju snów.
16 marca 2017 r.

3. Tomasz Czyż (00:28:56), 4. Jarosław
Małysz - Olza Cieszyn (00:30:26), 5. Józef
Pilch (00:32:17).
Vouchery pobytowe i do strefy SPA oraz
nagrody rzeczowe otrzymało pierwszych
pięć pań i panów, a wręczali je organizatorzy - Wioletta Mikler z DW „Kolejarz”
i Andrzej Nowiński, prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Ustronia.
Anna Sikora jest nie tylko ambasadorką biegu z okazji Dnia Kobiet, ale
i biegania w ogóle. Zachęca do tej formy
ruchu kobiety, gwarantując zdrowie, urodę, figurę, odporność i uszczęśliwiające
działanie endorfin.
Monika Niemiec
Najlepsze panie.

Fot. M. Niemiec

PIERWSZY I UDANY
- Każdy pretekst jest dobry, żeby pobiegać - mówi Anna Sikora, ambasadorka I Biegu
z Okazji Dnia Kobiet „Zabiegana kobieta”. - Jak na tak krótki czas reklamy przedsięwzięcia, frekwencja dopisała. Wszyscy znajomi biegacze z okolicy stawili się na
starcie. Bieg udał się znakomicie, pogoda dopisała, co po ostatnich deszczach nie
było takie pewne. Trasa krótka, ale urozmaicona i malownicza, cena przystępna,
tylko 10 zł wpisowego, a pakiet bogaty i jak widać atmosfera wspaniała.

Było widać, słychać i czuć. Po przekroczeniu linii mety zawodnicy zbierali się
w Wiosce Zbójnickiej Hotelu „Kolejarz”, który był współorganizatorem
imprezy, i dzielili wrażeniami z biegu.
Nad ogniskiem piekły się kiełbaski,
a w regeneracji pomagały napoje izotoniczne. Impreza miała szczególny klimat,
bo nie zapominano z jakiej okazji się odbywa. Niektórzy biegacze wystąpili z goździkiem w zębach i tiulowej spódniczce,
a był między nimi radny Grzegorz Krupa.
– Jak na bieg dla kobiet, to trochę tu
za dużo mężczyzn – śmieje się ambasadorka – i właśnie dlatego zachęcam
panie do biegania. Bywając na różnych
biegach widzę, że zawsze mężczyzn jest
znacznie więcej, czasem dwa razy, czasem nawet trzy. Są plusy i minusy takich
proporcji, np. panom trudniej się przebić
w poszczególnych kategoriach. Cieszę się,
że podczas tego biegu pokazały się moje
uczennice, a jeszcze bardziej, że jedna
z nich przegoniła nauczycielkę. Dziewczyny czerpią radość z biegania, choć jeszcze
rok temu mówiły, że to nie dla nich, a już
na pewno nie po górach.
Start usytuowano pod „Kolejarzem” i
stamtąd uczestnicy biegli bulwarem spacerowym w dolinie Jaszowca do skrzyżowania z ul. Turystyczną, przez most wiszący
na Wiśle, traktem nad rzeką do mostu na
Brzegach, ścieżką edukacyjną stokami
Skalicy do „Leśnika” i z powrotem do
Zimą A. Sikora wzięła udział w bardzo
ciężkich biegach. Najpierw była ekstremalna „Zamieć”, która odbyła się z 28 na
29 stycznia na Babiej Górze ze startem
w Szczyrku. Podczas 24-godzinnego ultra
maratonu team Sikora-Giżyński pokonał
9 pętli, czyli 121,5 km z przewyższeniem
6.669 m w 23 godziny i 6 minut. Była to
najtrudniejsza z dotychczasowych edycji.
16 marca 2017 r.

		

zatoczki parkingowej przy ul. Wczasowej.
Na mecie zameldowało się 26 biegaczy, w
tym 9 kobiet.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
panie: 1. Sylwia Kuczera - Olza Cieszyn
(00:33:54), 2. Katarzyna Cimek - Fantastic
Ania (00:35,44), 3. Anna Sikora - Fantastic
Ania (00:36:41), 4. Barbara Pytel - Stacja
Fitness (00:37:29), 5. Karolina Fojcik-Pustelnik (00:38:72);
panowie: 1. Mieczysław Sikora
(00:28:04), 2. Marcel Fabian (00:28:21),

Nagrody wręcza Wioletta Mikler.

6. miejsce A. Sikora zajęła 5 marca
w zawodach Ultra Beskid Sport, czyli
4 Górskiej Pętli UBS w Brennej. Po
raz kolejny stworzyła zgrany zespół
z Damianem Giżyńskim i razem pokonali
6 pętli po 16 km każda, czyli 96 kilometrów z przewyższeniem 4.300 m w czasie
11 godzin i 45 minut. Zajęli 6. miejsce
w mixach (pierwsze pięć miejsc to czo-

Sportowo i z przymrużeniem oka.
Fot. M. Niemiec

Fot. M. Niemiec

łówka biegaczy górskich) i 13. open na
173 miejsc. A. Sikora miała stworzyć duet
z Katarzyną Kajsturą, ale z powodu choroby w ostatniej chwili nastąpiła zmiana.
Warto zaznaczyć udział reprezentantki
Fantastic Ania - Urszuli Cieślar, dla której
były to pierwsze zawody górskie, a zakończyły się bardzo dobrym 9. miejscem
w mixach.
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

16-17 III		
XIX Ustrońskie Spotkania Teatralne, MDK
			
„Prażakówka”
18 III 15.30 Wernisaż wystawy Światowy EKSLIBRIS - Naj			
lepsi z najlepszych, ze zbiorów Miejskiej Biblioteki
			
Publicznej w Gliwicach, Galeria Muflon
21 III 17.00 Prelekcja dr. hab. Ryszarda Ciepała pt. „Niestały
			
klimat – ziemska cieplarnia”, Izba Historyczno
				 -Przyrodnicza przy Nadleśnictwie w Ustroniu
23 III 18.00 „Dziękujemy za Kulturę” - Koncert, MDK „Pra			
żakówka”
25 III 16.00 Prelekcja „Śladami Łemków” - prowadzący: Barbara
			
i Benedykt Siekierkowie, Muzeum Marii Skalickiej
29 III 10.00 Spotkanie ustrońskich przedsiębiorców z przedsta			
wicielami Urzędu Pracy i Urzędu Miasta Ustroń,
			
MDK „Prażakówka”

Po wykładzie o snach czas na zajęcia praktyczne.

Fot. A. Jarczyk
11/2017/2/O

Urząd Miasta Ustroń przypomina

o obowiązku wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku,
z góry za dany rok na konto Urzędu Miasta Ustroń w ING
Bank Śląski O/Bielsko – Biała Nr 60 1050 1070 1000 0001
0102 5211 lub w kasie Urzędu Miasta, zgodnie z treścią art.
71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.).

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.

Usługi stolarskie, stolarstwo artystyczne. www.swiatzdrewna.pl
518-394-722.
Spawanie, klejenie plastików.
Ustroń, ul. Obrzeżna 9. 501-444534.
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.

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

Cyklinowanie bezpyłowe parkietów, schodów, desek. Mocne lakiery, 20zł/m2. 666-989-914.

Ustroń - najpiękniejsza część dzielnicy Poniwiec - apartament lub pokój do wynajęcia. (33) 854-51-97.

Poszukuję do wynajęcia nieduży
dom lub wydzieloną część. Ustroń
lub okolica. 606-583-599.

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
21-22.03		 Na Zawodziu					 ul. Sanatoryjna 7 		 tel. 854-46-58
23-24.03		 Elba					 ul. Cieszyńska 2		 tel. 854-21-02
25-26.03		 Centrum					 ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście.
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10 lat temu
POJMANY W HAŻLACHU
Odnalazł się orzeł bielik amerykański z ustrońskiego Leśnego Parku Niespodzianek. (…) 2 marca orzeł odleciał podczas
codziennego pokazu ptaków drapieżnych. (…) Odnalazł się
w Hażlachu, gdzie siedział sobie spokojnie na drzewie w pobliżu
gospodarstwa domowego. Właściciel gospodarstwa słyszał, że taki
orzeł zaginął i w niedzielę około południa poinformował policję.
Policja poinformowała Leśny Park. Od razu do Hażlacha udali
się szef parku Paweł Machnowski i sokolnik Tomasz Zawadzak.

* * *

WPŁYWOWA KOBIETA
Lutowy numer magazynu Home&Market jest najbardziej kobiecym numerem w całym roku. Wynika to z publikowanej po raz
ósmy listy 50 najbardziej wpływowych kobiet w Polsce. (…) Jako
że pismo ma charakter ekonomiczny, pierwsze miejsce przypadło
Alicji Komasiewicz, (…) na drugim i trzecim miejscu znalazły
się panie znane z polityki: minister finansów Zyta Gilowska
i prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Czwarte miejsce przypadło Bożenie Walter, (…) na piątym miejscu jest Ilona
Łepkowska (…). Na miejscu 13. w rankingu znalazła się Teresa
Mokrysz. Największym osiągnięciem roku 2006 sławnej mieszkanki
Ustronia było to, że cała grupa 8 przedsiębiorstw Mokate dokonała
ogromnego skoku w sprzedaży krajowej i eksporcie.

* * *

SALON GIER OBOK GALERII
– Galeria oznaczona jest szyldem „Biuro Promocji i Wystaw
Artystycznych”, mieści się w innym lokalu, posiada osobne wejście
od strony rynku i tam pozostanie nadal – mówi M. Michalczyk. –
(…) Część kolekcji galerii BPiWA, na zaproszenie ministra kultury,
zostanie użyczona Muzeum Młodej Polski w Krakowie, w ramach
programu operacyjnego Wyspiański. Pozostałe obrazy z liczącej
ponad 110 płócien kolekcji są obecnie wyjęte z ram i zmagazynowane, do czasu wybudowania przy rynku nowej galerii miejskiej,
wg szkicu Karola Kubali i zapowiedzi ówczesnego burmistrza Jana
Szwarca. Mam bowiem nadzieję, że w Ustroniu istnieje ciągłość
władzy i te plany są aktualne. Galeria miałaby powstać na miejscu, gdzie obecnie stoi Centralna Informacja Turystyczna. Szkic
sytuacyjny rynku w tym miejscu znalazł się m.in. w piśmie, które
otrzymałem z Urzędu Miasta 16.08.2001 r. M. Michalczyk uznał,
że sprawę lokalizacji salonu gier koniecznie trzeba wyjaśnić na
łamach gazety, gdyż złożył on wniosek do Departamentu Dziedzictwa Narodowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
o środki na zorganizowanie wystawy obrazów z serii „Wesele”,
w ramach programu operacyjnego Wyspiański. (…) Gdyby do
ministerstwa dotarły informacje o tym, że w galerii ma powstać
salon gier hazardowych, właściciel budynku mógłby nie tylko nie
otrzymać pieniędzy, ale również ponieść konsekwencje zatajenia tej
Wybrała: (mn)
informacji.
16 marca 2017 r.

Psy i koty udomowione zostały tysiące lat temu, dlatego to my
jesteśmy za nie odpowiedzialni. Kastracja suki (potocznie nazywana
sterylizacją), czy samca, to zabieg chirurgiczny, na skutek którego
zwierzę staje się nieodwracalnie bezpłodne.
Zalety kastracji/sterylizacji: ochrona suczki przed ropomaciczem,
ochrona przed nowotworami narządów rodnych u suk, ochrona przed
nowotworem gruczołu mlekowego u suk, zapobieganie ciążom
urojonym u suk, wysterylizowana samica staje się stabilniejsza psychicznie, kastracja samca zapobiega nowotworom układu płciowego,
przepuklinom, schorzeniom prostaty, wykastrowany samiec staje się
mniej pobudliwy, nie wdaje się w bójki o sukę z innymi samcami,
nie ma skłonności do włóczęgostwa, ma mniej dominujący charakter.
Kastracja i sterylizacja zapobiega przypadkowym ciążom, a co za
tym idzie niekontrolowanemu przyrostowi naturalnemu psów.
Tylko kastracja i sterylizacja dają stuprocentowe zabezpieczenie
przed niechcianym przychówkiem naszego pupila! Monika Miring

SUCZKA RAZ W ŻYCIU
POWINNA MIEĆ SZCZENIAKI?
NIE, NIE I JESZCZE RAZ NIE!

Kiedy ten niedorzeczny mit przestanie istnieć w polskiej rzeczywistości!? Jakby tak każda suczka nagle raz miała szczeniaki, a później
każdy z tych szczeniaków znowu miał szczeniaki to po kilku latach
nie byłoby miejsca i funduszy na budowę kolejnych schronisk! Bo
skąd „dobry pan” dla każdego z tych psów!?
Do każdego z kilkuset polskich schronisk i przytulisk codziennie
trafiają kolejne bezdomne psy. Nie wszystkie znajdą domy. Większość
z nich już do końca życia pozostanie za kratami. Nikogo chyba nie
trzeba przekonywać, że psów i kotów jest po prostu za dużo!
Jedynym rozwiązaniem tego problemu, jedynym sposobem na
zatamowanie tej fali psiego nieszczęścia w schroniskach jest ograniczenie rozrodu psów i kotów.
Gdyby psy nadal były dzikimi zwierzętami, ich prokreacją sterowałaby natura. Przykładem niech będą choćby wilcze watahy, gdzie
rozmnażają się tylko osobniki najsilniejsze, a samica może mieć
miot tylko raz w roku. Dzięki temu wilków jest akurat tyle, ile jest
w stanie przeżyć – bez szkody dla stada i bez szkody dla środowiska
naturalnego.

Rysunek wykonała Małgorzata Szewieczek lat 16, uczennica Gimnazjum
nr 2 w Ustroniu.

K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) obraduje tu Rada Miasta, 8) zebranie
u burmistrza, 9) pośród szlachcianek, 10) mieszkanie
papugi, 12) rożne przedmioty, 14) tłusty dodatek do
potrawy, 15) w kuchence gazowej, 16) polski producent sprzętu rtv (w PRL-u), 19) nie opływa w luksusy, 22) rodzaj chusty na szyi, 23) kuzyn motocykla,
24) dzielnica Cieszyna.
PIONOWO: 2) wspólny posiłek chrześcijan, 3) pod
latarnią pracuje, 4) niejeden przy drodze, 5) oddział
tatarskich wojowników, 6) prelegent-wykładowca,
7) grupa śpiewacza, 11) kuzynka oranżady, 13) coś
niecodziennego, 17) 12 sztuk, 18) aromatyczny azjatycki napój alkoholowy, 20) na kartce kalendarza,
21) do nadstawiania.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy do 24 marca.
Rozwiązanie Krzyżówki z numeru 9

MARCOWE SŁONKO
Nagrodę w wys. 50 zł oraz kartę podarunkową na zajęcia z salsy otrzymuje: Krystyna Rokicka z Ustronia,
Kartę podarunkową ufundowała Akademia Esprit. Ustroń, ul. Daszyńskiego 2,
piętro 1, lokal 1.
os. Manhatan. Zapraszamy do redakcji.
16 marca 2017 r.
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RYWALIZACJA FAIR PLAY
W drugi weekend stycznia rozpoczęła się IV edycja Ustrońskiej Zimowej Ligi drużyn
młodzieżowych, organizowana przez Klub Sportowy Kuźnia Ustroń. Wielki, emocjonujący finał rozegrał się 4 marca. Co tydzień, przez 8 weekendów odbywały się turnieje w trzech kategoriach wiekowych - U8, U10 i U12, w każdej grało po 5 drużyn.

Jak mówi organizator Mateusz Żebrowski, chętnych było więcej, ale ze względu
na salę, zdecydowano się na taką liczbę,
mimo iż w poprzedniej edycji grało po 8
zespołów.
– Rozegraliśmy ponad 200 meczów,
było mnóstwo bramek, emocji. Wspaniale
dopingowali rodzice, którzy przyjeżdżali
na każdy turniej i myślę, że rozgrywki
można zaliczyć do bardzo udanych – mówi
M. Żebrowski.– W najmłodszej kategorii
skupiliśmy się głównie na zabawie i, jak
w poprzednich latach, uznaliśmy, że wszyscy są wygrani, zatem nie prowadziliśmy
klasyfikacji, wszyscy zostali nagrodzeni
medalami i dyplomami. W starszych kategoriach walczono o poszczególne miejsca, a rywalizacja była zacięta, chociaż
w atmosferze fair play.
W najmłodszej kategorii każda z dru-

żyn zaznała smaku wygranej, przełknęła
gorycz porażki i potrafiła cieszyć się
z remisu. W grupie tej występowały: Kuźnia Ustroń, Lisek Milówka, Wiślańskie
Orły, Góral Istebna, Cukrownik Chybie
oraz Spójnia Landek.
W kategorii U10 bezapelacyjnie najlepsza okazała się drużyna Rekordu Bielsko-Biała, która zdecydowanie zwyciężyła
z liczbą 80 punktów, 2. Kuźnia Ustroń 65, 3. Góral Istebna - 62, 4. Spójnia Landek - 35, 5 - Wiślańskie Orły - 14.
Najlepszym bramkarzem został Tymoteusz Czylok ze Spójni, najlepszym
zawodnikiem Hubert Małyjurek z Kuźni, a królem strzelców Tomasz Kubica
z Górala.
W najstarszej grupie mecze stały
na najwyższym piłkarskim poziomie,
a drużyną, która zdecydowanie wygrała

DWA RAZY BRĄZ
Dwa medale zdobyli zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego
"Beskidy" Ustroń na Halowych Mistrzostwach Polski Seniorów w
tenisie ziemnym, które odbywały się od 6 do 12 marca w Lublińcu.
W singlu do półfinału dotarł Grzegorz
Panfil. W meczu, którego stawką był
finał, Panfil przegrał po bardzo zaciętym
pojedynku z Karolem Drzewieckim (WKS
Grunwald Poznań) - 4:6, 7:6 (9:7), 6:7
(3:7).
Z kolei w grze deblowej brązowy krążek zdobył Paweł Ciaś, grający w parze
z Aleksandrem Pawlickim (MKT Łódź).
Właśnie duet Ciaś/Pawlicki w ćwierćfinale wyeliminował faworytów mistrzostw
Grzegorz Panfila i Mateusza Kowalczyka.

był Góral Istebna z liczbą 68 punktów.
Kuźnia (59 pkt) zdobyła tyle samo punktów co Rekord, ale w bezpośrednim pojedynku ustrońska drużyna była lepsza,
zatem uplasowała się na drugim miejscu.
Na czwartym miejscu znalazł się Cukrownik Chybie, a na piątym Wislańskie Orły.
Najlepszym bramkarzem został Mikołaj
Prządka z Górala, najlepszym zawodnikiem Kuba Kawulok również z Górala,
a najlepszym strzelcem Jakub Dziwisz
z Kuźni, który w całym turnieju zdobył 35
bramek i był wiodącą postacią w naszej
drużynie.
Grupę Skrzatów Kuźni Ustroń trenują:
Konrad Pala i Michał Pszczółka, grupę
żaków: Krystian Śleszyński i Damian
Madzia, a grupę młodzików Konrad Pala
i Mieczysław Sikora.
– Bardzo się cieszymy, że po raz czwarty
udało nam się zorganizować ten turniej,
bo w okresie jesienno-zimowym młodszym zawodnikom z klubów piłkarskich
brakuje treningów i rozgrywek. Wszyscy
borykamy się z problemem braku dostępu
do sal. Jest dużo grup i chętnych, jednak
w naszym mieście, ale i w całym powiecie
jest ograniczona liczba miejsc, gdzie można pograć i rywalizować z rówieśnikami,
a to młodzi piłkarze lubią najbardziej.
Chcielibyśmy kontynuować to przedsięwzięcie w kolejnych latach, a jeśli plany
związane z budową stadionu będą przebiegać pomyślnie, być może uda się to
przeprowadzić już na naszych klubowych
obiektach, co znacznie ułatwiłoby nam
organizację i pozwoliło zaprosić więcej
drużyn. Co roku obserwujemy spore zainteresowanie, a to znaczy, że takie turnieje
są dzieciakom potrzebne – podsumowuje
M. Żebrowski.
Organizatorzy dziękują dyrektor SP-1
Magdalenie Herzyk za udostępnienie
sali oraz pracownikom szkoły za pomoc
w przeprowadzeniu zawodów, Michałowi
Bożkowi, właścicielowi firmy „Ustronianka”, która zaopatrywała zespoły w wodę,
Ryszardowi Czakańskiemu, właścicielowi
firmy Eurosport za ufundowanie nagród
na finałowy turniej oraz Urzędowi Miasta,
który ufundował statuetki i medale pamiątkowe dla uczestników turnieju.
(mn)
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