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KOREK
W CENTRUM

TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU
W pośpiechu wchodzę do szko-
ły i aż miło popatrzeć... Jesz-
cze rok temu dzieci 
nie w pełni sprawne 
bawiły się w odosob-
nieniu, z dala od swych 
sprawnych rówieśników. 
           Więcej na str. 6

Zawodnicy UKS Be-
skidy mają na swoim kon-
cie kolejne sukcesy 
- mistrzostwo Śląska i wygraną  
w prestiżowym włoskim turnie-
ju.                      Więcej na str. 13

Wra z  z  1  s t y c z n i a  b r. 
zmieniła się ustawa  
o ochronie przyrody. 
Właściciele prywatnych 
posesji mogą wycinać 
drzewa bez zezwolenia. Czy 
jednak w każdym przypadku?    
               Więcej na str. 9

(cd. na str. 4)

Ostatni weekend obfitował w naszym 
mieście w... ogromne korki. Już od godzin 
porannych samochodów przybywało,  
a jazda była coraz powolniejsza. Zarówno 
od ul. A. Brody, jak i ul. Cieszyńskiej nie 

(cd. na str. 2)

CHODZI NAM O OŚWIATĘ
Rozmowa z Ewą Lankocz,

prezes oddziału ZNP w Ustroniu
Jakie są nastroje i odczucia wśród nauczycieli?
Nastroje nie są za ciekawe. Reforma niesie za sobą bardzo dużo zagrożeń, jeśli chodzi  
o zatrudnienie nauczycieli, o wymiar etatu, o finansowanie oświaty i chaos organizacyjny.  
My nie protestujemy tylko i wyłącznie po to, aby mieć większe wynagrodzenie, bo to jest 
sprawa drugorzędna, aczkolwiek ważna. Protestujemy, bo boimy się o poziom edukacji. 
Podstawy programowe są bardzo kontrowersyjne, krytykowane przez ekspertów, naukow-
ców i nauczycieli. 
Ale przecież na stronie rządowej są informacje o konsultacjach społecznych, jakie 
odbywały się zaraz po ogłoszeniu, że reforma będzie przeprowadzana. 

30 marca odbyła się sesja Rady Miasta Ustroń. Obrady prowadził przewodniczący 
RM Artur Kluz, który przywitał gości: poseł na Sejm RP Małgorzatę Pępek, radnego 
Sejmiku Województwa Śląskiego Macieja Kolona, a przede wszystkim Michała Bożka, 
prezesa i właściciela firmy „Ustronianka”. Głos zabrała M. Pępek:

– Mamy zaszczyt wręczyć panu prezesowi Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla 
Województwa Śląskiego. Jest mi bardzo miło, że przypadł mi w udziale taki zaszczyt,  
a jednocześnie chciałam podziękować panu prezesowi za wkład w rozwój naszego 
regionu. Jest to znaczący udział, który budował pan przez 40 lat pracy zawodowej. 
Również za to, że pan promuje nasze piękne województwo i Ustroń. Za wszystkie 
działania z tym związane, które podejmuje pan jako przedsiębiorca, a także za kulty-
wowanie tradycji tego regionu.  

(cd. na str. 7)

Mimo wypadku na I odcinku, załoga Lotosu – Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran zajęła 
znakomite 2. miejsce w Rajdzie Azorów – I rundzie Rajdowych Mistrzostw Europy. W tym 
sezonie Kajetanowicz będzie bronił tytułu mistrza ERC.

CENNE WYRÓŻNIENIE
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wieku. W Cieszynie są dwa 
pomniki, w Skoczowie, Ustro-
niu i Pogwizdowie po jednym, 
a kolejne dwa znajdują się na 
Zaolziu w Żukowie i Stanisła-
wicach.  
  
Ponad 350 uczestników 
zgromadziła wiosenna edy-
cja górskiego maratonu „Be-
skidzka 160 Na Raty”. Trasa 
wiodła z Goleszowa przez 
Czantorię, Stożek, Przełęcz 
Salmopolską i z powrotem. 
Na poszczególnych dystan-
sach zwyciężyli: 100 km - 
Przemysław Krupa (Mnich), 
50 km - Wojciech Probst 
(Hażlach), 25 km - Tomasz 
Wróbel (Cisownica). (nik) 

licji w Wiśle. Ma w opiece 
Centrum.
 
Od marca na terenie powia-
tu cieszyńskiego całodobowy 
dyżur pełni tylko jedna apteka, 
która znajduje się w sąsiedz-
twie Starostwa Powiatowego 
w Cieszynie. Nie ma już ca-
łodobowych dyżurów w Sko-
czowie, Ustroniu i Wiśle. Tam 
wyznaczone placówki czynne 
są do 23.00. 

Wiadukt kolejowy w Wiśle 
Głębcach, przykład przedwo-
jennej polskiej myśli inży-
nierskiej, oddano do użytku  
w 1933 roku, a więc prawie 85 
lat temu. Budowa trwała trzy 

Mieszkańcy Cieszyna nie będą 
płacili więcej za zbiorowe od-
prowadzanie ścieków. Do koń-
ca kwietnia 2018 roku stawka 
utrzyma się na poziomie 7,80 
zł (brutto) za m3. 
 
Podczas marcowej sesji Rady 
Powiatu Cieszyńskiego na-
grodzono najlepszego dzielni-
cowego powiatu za 2016 rok. 
Tytuł zdobył st. asp. Krzysztof 
Gołombek z Komisariatu Po-

lata. Wiadukt ma 120 metrów 
długości i siedem charaktery-
stycznych łukowych przęseł. 
Największe z nich liczą po 25 
m wysokości.

Przy ulicy Dojazdowej w Cie-
szynie, w budynku mieszczą-
cym obecnie introligatornię  
i garaże, ongiś była... zajezd-
nia tramwajowa. Nadolziański 
gród, wtedy jeszcze nie podzie-
lony granicą, miał linię łączą-
cą obie części miasta. Cztery 
tramwaje kursowały w latach 
1911 - 1921. 
 
Sporo pomników ma święty 
Jan Nepomucen, którego kult 
był szczególnie duży w XVIII 

to i owo
z okolicy
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CHODZI NAM O OŚWIATĘ
To, co pani minister nazywa konsultacjami, które odbywały się 
od jakiegoś roku, to jest kłamstwo i manipulacja. Konsultacje 
niby były ogłoszone, nawet powołano 1800 ekspertów z różnych 
województw, po uprzednim ich zweryfikowaniu, ale to wszystko 
było pozorowane. Nikt nie wyjaśnił nauczycielom praktykom, o co  
w tej reformie chodzi, jakie zadania mają do wykonania. Wszyst-
kie konsultacje, które się odbywały, były masowymi spotkaniami  
w wielkiej sali, gdzie pani minister lub inna osoba z MEN opo-
wiadała, jak reforma będzie przebiegać. Można było zadać pytania 
jedynie na kartkach, na które pani minister nie odpowiadała. 
Czy wy jako ZNP macie kontakt z MEN, zwłaszcza teraz, kiedy 
odbywają się strajki?
Trudno nazwać cokolwiek kontaktem. Prezes Sławomir Broniarz 
i wiceprezesi biorą udział w rozmowach i uzgodnieniach z MEN 
dot. zmian w oświacie, ale są to bardzo trudne rozmowy. General-
nie, rząd i ministerstwo bardzo negatywnie podchodzą do działań 
związku. Mam wrażenie, że nas nie lubią, jesteśmy dla nich solą 
w oku, bo wytykamy błędy i brak profesjonalizmu w działaniu. 
Nie ma odpowiedzi na nasze ruchy. MEN nie bierze pod uwagę 
lub krytykuje nasze wnioski i argumenty. Jest to bardziej przepy-
chanka niż kontakt. 
Zatem w obecnej sytuacji, kiedy macie tak napięte stosunki  
z rządzącymi, strajki coś dadzą? Czy raczej jest to po prostu 
taki symbol waszego sprzeciwu, który nie niesie za sobą żadnych 
konkretnych zmian?
Liczymy się z tym, że strajk nic tutaj nie wniesie. Natomiast walczyć 
trzeba do końca. Zaczęliśmy protest, to go skończymy. Będziemy 
protestować do skutku, bo na to, co z oświatą chce zrobić MEN, 
nie ma naszej zgody. Gimnazjów nie trzeba likwidować, a raczej 
wspierać tym bardziej, że zaczęły one bardzo ładnie funkcjonować. 
Szkoda 19-letniego dorobku gimnazjów, tradycji, zwyczajów  
i osiągnięć, jakie ma młodzież. W wymiarze światowym polskie 
nastolatki osiągają bardzo wysokie wyniki, czego pani minister  
w ogóle nie bierze pod uwagę. 

W państwa żądaniach jest mowa o podwyżkach, zagwaranto-
waniu zatrudnienia do 2022 roku czy zachowaniu miejsc pracy. 
Nauczyciele nie dostali podwyżek od kilku lat. Czy gdyby nie 
byłoby tej reformy, też strajkowalibyście żądając tego samego?
Co roku podnosiliśmy temat o zwiększenie wynagrodzeń dla 
nauczycieli i zwiększenie funduszów państwowych na oświatę. 
Corocznie były pisane pisma do ministerstwa, odbywały się spot-
kania. Nie wiem, czy strajkowalibyśmy z tego powodu. Do tej 
pory uważaliśmy, że rozmowy mogą dać więcej niż  kategoryczne 
protesty. Natomiast teraz, przez tę reformę, sytuacja się zaogniła. 
Weszliśmy w spór zbiorowy z pracodawcami, czyli dyrektorami 
placówek oświatowych i żądania, jakie wystosowaliśmy, wynikają 
z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Tylko takie żądania 
możemy wystosować. Ale generalnie chodzi nam o całą oświatę,  
o przyszłość edukacyjną dzieci i młodzieży.
Jaki jest odzew ze strony dyrektorów?
Jeśli chodzi o dyrektorów i ich odczucie oraz odbiór naszych dzia-
łań, jest różnie. Generalnie wśród dyrektorów placówek ustrońskich 
nie było większych problemów, jeśli chodzi o prowadzenie sporu 
zbiorowego. Nie chcę oceniać postawy dyrektorów. Przecież są 
nauczycielami, ich też dotyczy ta sytuacja. Zawsze powtarzam, że 
dyrektorem się bywa, a nauczycielem jest się całe życie. 
Może to kwestia sympatii politycznych.
To na pewno też, ale prawo do sympatii politycznych, wyznania  
czy przynależności do takiej czy innej organizacji zapewnia nam 
Konstytucja. ZNP zrzesza ludzi od lewa do prawa, jednak w naszym 
działaniu to nie ma znaczenia. Nie zajmujemy się polityką tylko 
dbaniem o polską oświatę i dobro jej pracowników. 
Czyli obojętnie jaka partia przeprowadzałaby teraz reformę, 
i tak byście strajkowali?
Oczywiście, że tak. Obecny rząd zarzuca nam, że ten strajk jest 
polityczny. Nieprawda. Strajkowaliśmy, kiedy pan Giertych 
przeprowadzał reformy, kiedy pani Hall obejmowała stanowisko 
ministra MEN, kiedy była pani Kluzik-Rostkowska – chyba co roku 
była jakaś większa manifestacja w Warszawie. Protestowaliśmy 
za każdego ministra, kiedy uznaliśmy, że z oświatą dzieje się źle. 
W przypadku wprowadzenia gimnazjów też były organizowane 
strajki przeciwko temu pomysłowi?
Strajków nie było, bo nie był to powód do ich wszczęcia. My jako 
ZNP byliśmy przeciwni wprowadzaniu gimnazjów dlatego, że 
było to robione też za szybko i nie tak, jak powinno to wyglądać. 
Wskazywaliśmy na pewne błędy i niedociągnięcia tego pomysłu, 
ale skoro już reforma została wprowadzona i gimnazja powstały, 
trzeba było przejść nad tym do porządku dziennego. Później zaczę-
liśmy te gimnazja wspierać, choć na początku było ciężko. Teraz 
jednak funkcjonują bardzo dobrze. Przykładem mogą być nasze 
ustrońskie gimnazja, które mają wiele osiągnięć. Choćby bolid G-2 
i sportowe osiągnięcia G-1. Żal tych 19 lat.
Wszystko wskazuje na to, że reforma będzie przeprowadzona. 
Czy państwo będziecie ją wspierać tak jak to było 19 lat temu?
My nie będziemy protestować przeciwko czemuś, co będzie istniało. 
Trzeba będzie się pogodzić z rzeczywistością, ale nadal będziemy 
patrzeć władzy na ręce i dbać o polską oświatę. 
Dziękuję za rozmowę.                   Rozmawiała: Agnieszka Jarczyk

(cd. ze str. 1)

E. Lankocz.                                                               Fot. A. Jarczyk
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ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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

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

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

14/2017/1/R

STRAŻ MIEJSKA

WAŻNE TELEFONY

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

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Zbigniew Dutkiewicz  lat 68  ul. Jana Wantuły
Małgorzata Żurek  lat 88  os. Cieszyńskie
Stefania Foltyn  lat 88  ul. Jodłowa

27 III 2017 r.
Sarna potrącona przez samochód 
została zabrana do utylizacji. 
27 III 2017 r.
Interwencja na ul. Grażyńskiego 
w związku z podpaleniem kosza 
na śmieci. 
27 III 2017 r.
Zgłoszono zapadniętą studzien-
kę przy ul. Kuźniczej, stwa-

KRONIKA MIEJSKA rzającą zagrożenie dla ruchu 
drogowego.
28 III 2017 r.
Kontrola stanu technicznego 
znaków drogowych oraz oświet-
lenia na terenie miasta. 
29 III 2017 r.
Interwencja na ul. Kuźniczej  
w związku z zanieczyszczeniem 
drogi.
29 III 2017 r.
Nakazano uprzątnięcie tere-
nu przy stawie kajakowym  
ze śmieci wyłapanych przez kra-
tę przy połączeniu z Młynówką.
29 III 2017 r.
Interwencja przy ul. Grażyń-
skiego w związku z rozlaną 
śliską substancją, stwarzającą 
zagrożenie dla ruchu drogo-
wego. 
30 III 2017 r.
Interwencja na ul. Liściastej  
w związku z zanieczyszczeniem 
drogi.
30 III 2017 r.
Interwencja na jednej z posesji 
przy ul. Brody odnośnie dużego 
zadymienia. Palone były gałęzie 
po wycince drzew owocowych. 
Nakazano zagaszenie ognia  
i przewiezienie gałęzi do punktu 
na ul. Krzywej.     
1 IV 2017 r.
Ranna sarna przy ul. Świerko-
wej. 
1 IV 2017 r.
Pomoc i zabezpieczenie miejsca 
wypadku przy ul. Katowicki
ej.                                     (ed)
                                     

*  *  *

14/2017/2/R

*  *  *

*  *  *
KURDYSTAN - OAZA TOLERANCJI 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu 
i Muzeum Ustrońskie zapraszają na spotkanie z Christianem 
Jaworskim, mieszkańcem Ustronia, politologiem, prezesem In-
stytutu Śląska Cieszyńskiego, na temat „Kurdystan Iracki jako 
oaza tolerancji religijnej na Bliskim Wschodzie”, które odbędzie 
się w Muzeum Ustrońskim w piątek, 7 kwietnia o godz. 17.00. 
Na spotkanie przybędzie gość specjalny.

*  *  *
STAŻ W MUZEUM

Muzeum Marii Skalickiej przyjmie na staż w charakte-
rze muzealnika od 18 kwietnia do 16 października 2017 r. 
osobę do 29. roku życia, zarejestrowaną jako bezrobotna 
w Urzędzie Pracy w Cieszynie. Zgłoszenia: tel: 33 858 78 44, 
mail: ustroń@skalickamuzeum.pl. Muzeum czynne od wtorku 
do piątku w godz. 9.00-16.00.

NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA JUBILATÓW:
Stanisław Adamczyk   lat 85  ul. Szpitalna
Maria Bukowczan   lat 94  ul. M. Skłodowskiej
Helena Cieślar zd. Krzyżanek  lat 96  ul. Obrzeżna
Anna Czyż zd. Zawisza   lat 80  ul. Daszyńskiego
Rudolf Gajdacz    lat 85  ul. Katowicka
Zbigniew Gamrot   lat 91  ul. M. Konopnickiej
Paweł Gogółka    lat 97   ul. Słoneczna
Michał Kamiński   lat 94  ul. Słoneczna
Zenon Kawecki    lat 80  ul. Cieszyńska
Jan Kocyan    lat 85  ul. Słoneczna
Cecylia Kopel-Wolanin   lat 80  ul. M. Grażyńskiego
Helena Korol zd. Tomiczek  lat 90  ul. Osiedlowa
Anna Kret    lat 90  ul. M. Konopnickiej
Zofia Maculewicz zd. Sowiar  lat 91  ul. Chabrów
Józef Owczarzy    lat 80  ul. Polańska
Krystyna Rott zd. Forias   lat 80  ul. Agrestowa
Józef Szymaniak   lat 85  ul. Parkowa
Karol Śliwka    lat 85  ul. Chabrów 
Aniela Zamarska zd. Worek   lat 80  os. Manhatan

14/2017/3/R

30 marca przy ul. Katowickiej znaleziono ranną łanię, którą odwie-
ziono do schroniska w Cieszynie.

ZEBRANIE OSIEDLA USTROŃ GÓRNY
W czwartek, 20 kwietnia 2017 o godz. 17 w Szkole Podstawo-

wej nr 1 w Ustroniu odbędzie się zebranie mieszkańców Ustronia 
Górnego, na które zaproszeni są wszyscy zainteresowani reali-
zowanymi i nowymi sprawami osiedla. Na zebranie zaproszeni 
zostali przedstawiciele Rady Miasta, burmistrz, przedstawiciele 
Straży Miejskiej oraz Policji. 

Chcesz mieć wpływ na to, co dzieje się w twoim mieście - 
przyjdź i zabierz głos.          przewodnicząca Zarządu Osiedla 

Ustroń Górny Joanna Cieślar
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(cd. ze str. 1)
Gratulacje złożył przewodniczący  

A. Kluz i burmistrz Ireneusz Szarzec, który 
powiedział:

– W imieniu samorządu, a także całej 
społeczności Ustronia składam szczere  
i serdeczne gratulacje z okazji wręczenia 
tego nadzwyczajnego odznaczenia. Myślę, 
że wszystko to, co pan robi na rzecz miasta, 
województwa i całego kraju jest dowodem, 
że to odznaczenie jest panu należne. Cie-
szymy się, że dołączył pan do grona osób  
i instytucji, które tym zaszczytnym tytułem 
zostały wyróżnione, bo świadczy to o tym, 
że włączamy się trwale w dzieje i bieżącą 
działalność naszego województwa.

Laureat dziękował za wyróżnienie  
i podzielił się swoimi refleksjami:

– „Ustronianka” ma już 37 lat, a ja 
sam od 42 lat prowadzę tu działalność,  
a przez ten czas zmieniali się naczelnicy, 
burmistrzowie... Zaczynałem w „Ustro-

niance” od 7 ludzi, a w tej chwili jest 
to liczba 550-570. Tak wiele można dla 
tej małej ojczyzny zrobić, nie jestem  
w stanie opowiedzieć o tym w ciągu kilku 
minut. Nie jestem w stanie przekazać ty-
sięcy zdarzeń, przeżyć, walki o byt, walki  
o pozycję na tak trudnym rynku. Był trudny 
czas gospodarki nakazowo-rozdzielczej, 
teraz mamy trudny czas wolnego rynku. 
Potrafiłem się dostosować, zainwestować 
wszystkie środki i dzięki temu powstała 
firma. Każdy może być burmistrzem, 
fryzjerem, radnym, biznesmenem, tylko 
trzeba spróbować. Bardzo sobie cenię 
waszą władzę, zawsze będę ją popierać, 
bo władza pochodzi od Boga. Jestem 
wzruszony i bardzo dziękuję. Mam Złoty 
Krzyż Zasługi od prezydenta i Brązowy 
Krzyż Zasługi, ale to nasze, regionalne 
wyróżnienie najbardziej sobie cenię. 

Część roboczą sesji wypełniło sprawo-

zdanie z Działalności Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ustroniu za rok 
2016, sprawozdanie z realizacji zadań  
z zakresu wspierania rodziny w roku 2016, 
informacje na temat Budżetu Obywatel-
skiego oraz podjęcie uchwał. 

Radni przegłosowali zmiany w budżecie 
miasta na rok 2017 i co za tym idzie - Wielo-
letnią Prognozę Finansową Miasta Ustroń.  
W obu przypadkach opinia Komisji Bu-
dżetu i Przestrzegania Prawa Rady Miasta 
była pozytywna, a przedstawił ją wice-
przewodniczący Andrzej Szeja. Jednym  
z punktów uchwały było zmniejszenie 
planu przychodów miasta o 7.264 zł, 
uzasadnione otrzymaniem z Ministerstwa 
Finansów decyzji dotyczącej wysokości 
podatku dochodowego od osób fizycz-
nych oraz o sumę 108.000 zł, bo reforma 
oświaty znosi opłaty za dodatkowy pobyt 
w przedszkolu dla dzieci 6-letnich.

Cztery uchwały dotyczyły zaciągnię-
cia pożyczki w Wojewódzkim Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, co jest związane 
z realizacją zadań kanalizacyjnych i pro-
gramów ekologicznych. Opinia komisji 
budżetowej była pozytywna. 

Radni zdecydowali także o udzieleniu 
pomocy powiatowi cieszyńskiemu na 
zorganizowanie Wakacyjnego Tygodnia 
Zdrowia, na prowadzenie Powiatowego 
Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych 
Przemocą w Rodzinie oraz Miastu Biel-
sko-Biała na prowadzenie Ośrodka Prze-
ciwdziałania Problemom Alkoholowym. 

Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia 
zadania od Powiatu Cieszyńskiego doty-
czącego modernizacji drogi powiatowej nr 
2655S ul. Furmańska. Na mocy porozu-
mienia miasto będzie realizować remont, 
ale najpierw przekaże do powiatu 200.000 
zł. Powiat przekaże nam kwotę dwa razy 
większą, co stanowi koszt całkowity in-
westycji. Trzy uchwały dotyczyły nieru-
chomości, a kolejne: określenia warunków 
i trybu wspierania finansowego sportu,  
programu opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt, a także w sprawie zmian projektu 
ustawy o ochronie środowiska.  

Dodatkowo pod obrady wprowadzono 
uchwałę w sprawie wniesienia skargi 
na opinię Śląskiego Kuratora Oświaty  
w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego. Chodzi o opinię na 
temat uchwały z dnia 23 lutego 2017 r., 
którą to radni postanowili, iż ustrońskie 
gimnazja będą wygaszane stopniowo 
i ostatecznie zakończą swoją działalność 
w 2019 r. Żeby uchwała była prawomocna 
i zasadna musi mieć pozytywną opinię 
kuratora oświaty, a ten stwierdził jedynie, 
że jest ona niezgodna z prawem z uwagi 
na rzekomą sprzeczność z art. 129 ustawy 
oświatowej. Zdaniem naszego samorządu 
jest zgodna zarówno pod kątem procedury 
przekształcenia, jak i terminu. Sprawę roz-
patrzy Sąd Administracyjny w Gliwicach. 
Jak podkreślał burmistrz, jest to pierwszy 
tego typu przypadek, a niejedną zmianę 
w oświacie trzeba było już realizować, nie 
wyłączając tworzenia gimnazjów. 

                                    Monika Niemiec Kolizja na skrzyżowaniu ul. Hutniczej i 3 Maja.                                              Fot. W. Herda

CENNE WYRÓŻNIENIE

Przedstawiciele władz różnego szczebla z uhonorowanym przedsiębiorcą. Na zdjęciu: Mał-
gorzata Pępek, Maciej Kolona, Michał Bożek, Artur Kluz i Ireneusz Szarzec. Fot. M. Niemiec
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Zdaniem 
Burmistrza

O nadzorze nad aktami 
prawnymi samorządu z dziedziny 

finansów mówi burmistrz
 Ireneusz Szarzec.

*   *   *W ubiegłym tygodniu omówiłem tryb 
nadzoru nad wszystkimi aktami prawnymi 
samorządu, ale istnieje grupa aktów bardzo 
ważnych dla funkcjonowania samorządu 
i realizacji przez niego własnych zadań, 
która podlega dodatkowej kontroli. Na-
leżą do niej wszystkie uchwały i inne 
akty z dziedziny finansów, czyli dotyczą-
ce wydatków miasta, dochodów, zmian  
w budżecie, wydawania pieniędzy itp. Te 
akty badane są jeszcze przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową (w skrócie RIO).

Izby obrachunkowe powstały w 1992 
roku w celu sprawowania nadzoru nad 
jednostkami samorządu terytorialnego  
w zakresie spraw finansowych oraz kon-
trolowania gospodarki finansowej i zamó-
wień publicznych. RIO dokonuje planowej 
kontroli na miejscu, kompleksowej raz na 
cztery lata, ale także na bieżąco nadzoruje 
wszelkie decyzje dotyczące finansów gmi-
ny. Dotyczy to np. uchwały budżetowej, 
uchwały zmieniającej Wieloletnią Progno-
zę Finansową oraz zaciągania pożyczek, 
zobowiązań, spłaty kredytów. To wszystko 
opiniowane i badane jest przez RIO, które 
działa w podobnym trybie jak wojewoda, 
czyli może błędną pod jakimś względem 
uchwałę czy inny akt uchylić lub wezwać 
do jego poprawienia. To samo dotyczy 
zarządzeń burmistrza. 

Jak wspominałem w poprzednim nume-
rze Gazety, akty wydawane przez samorzą-
dy po pierwsze podlegają bezpośredniemu 
nadzorowi prawnemu wojewody, który 
może zakwestionować legalność uchwały. 
Po drugie, Wojewódzkim Sądom Admini-
stracyjnym, do których może się zwrócić 
każdy, kto wykaże naruszenie interesu 
faktycznego i prawnego przez uchwałę. Po 
trzecie, przez Regionalną Izbę Obrachun-
kową w przypadku aktów dotyczących 
finansów.  Można powiedzieć, że te trzy 
instytucje na bieżącą, ale także planowo 
dokonują kompleksowej oceny, kontroli, 
nadzoru i czasami ingerencji w akty praw-
ne samorządu. 

Istnieje jeszcze jedna grupa aktów praw-
nych, wydawanych przez burmistrza czy 
inne organy administracji publicznej, 
a dotyczą one indywidualnych spraw  
z zakresu administracji publicznej. Cho-
dzi o tzw. decyzje administracyjne, które 
podlegają trochę innemu trybowi nadzoru. 
Taką decyzję każdy może zaskarżyć do 
Samorządowego Kolegium Odwoławcze-
go, a w zakresie administracji rządowej, 
do wojewody lub organów bezpośrednio 
podległych wojewodzie. Ostatecznie roz-
strzyga Wojewódzki Sąd Administracyjny    

                                           Spisała: (mn)

RECYTOWALI ULUBIONE
Poczęstunek po zaciętej rywalizacji, który przygotowały panie z Szóstki.  Fot. Przedszkole nr 6

Wysprzątane tereny nad Wisłą czekają na plażowiczów.                                Fot. W. Suchta 
                 

W środę 29 marca w Przedszkolu nr 
6 w Nierodzimiu odbył się VII Konkurs 
Recytatorski pod hasłem „Mój ulubiony 
wiersz”. Wzięło w nim udział 13 dzieci ze 
wszystkich ustrońskich przedszkoli. Jury 
pod przewodnictwem Barbary Nawrotek-
-Żmijewskiej, dyrektor MDK „Praża-
kówka”, wysłuchało młodych artystów 
i przyznało następujące wyróżnienia: 1. 
miejsce – Janina Żwak – Przedszkole nr 7, 
2. miejsce – Bartosz Smyk – Przedszkole 
nr 6, 3. miejsce – Maria Zając – Przedszko-
le nr 5, 3. miejsce – Ksawery Kędzierski 
– Przedszkole nr 4. 

Jak co roku występy uczestników kon-
kursu przeplatane były występami gospo-
darzy. W kolorowych strojach, skocznych 
piosenkach i oryginalnej choreografii 
prezentowały się grupy przedszkolaków 
z Szóstki. Zebrali głośne brawa od nawet 
licznej publiczności, bo z małymi recy-
tatorami na konkurs przyjechały nauczy-

cielki, a nie zabrakło i rodziców. Wszyscy 
bardzo przeżywali występy, ale po części 
konkursowej można się było zrelaksować  
w strefie zabaw i posilić słodkościami. 

Dzięki mecenatowi najlepsi ustrońscy 
recytatorzy otrzymali ciekawe nagrody. 
Nikt nie wyszedł z pustymi rękami. 

Organizatorzy dziękują sponsorom, 
a byli to: Park Dinozaurów, Sala Za-
baw Figle Migle, Pizzeria Pozytyw, 
Piekarnia Bethlejem, Kolej Liniowa 
Czantoria, Leśny Park Niespodzianek, 
Salon fryzjerski „Anette”, Hurtownia 
chemiczna Artchem, Sklep Papierni-
czy Świat, Kwiaciarnia „Stokrotka”, 
Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjne 
PARK PONIWIEC, Koleje Liniowe 
Bielsko-Biała, Triumph Chocolate 
w Skoczowie, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji  w Skoczowie, Teatr Lalek 
„Banialuka”w Bielsku Białej, Dream 
Park Ochaby.                                 (mn)
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INTEGRACJA CZY DEZINTEGRACJA?
Po koncercie pt. „Dziękujemy za Kulturę” dedykowanym  

w dniu 23 marca br. Danucie Koenig - emerytowanej naczelnik 
Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta 
z wdzięczności za dobrą, długoletnią współpracę, wyszłam  
z „Prażakówki” z mieszanymi uczuciami. Dotyczą one służbowego 
udziału głównodowodzących przedstawicieli obecnej Rady Miasta 
w tym pięknym, udanym wydarzeniu kulturalnym. Zupełnie nie 
rozumiem ich zachowania oraz postawy. Czyżby to znów była 
jakaś dziwna zmowa milczenia?

W swojej karierze zawodowej i potem w pracy społecznej 
przeżyłam różne rady miasta, których liderzy starali się zawsze 
docenić wszystkich na to zasługujących. Winniście Państwo 
pojąć, iż bez względu na sympatie czy antypatie zostaliście po 
to między innymi wybrani, aby pełnić honory gospodarzy miasta  
i godnie reprezentować mieszkańców w ważnych uroczystościach, 
do których z pewnością należał ten koncert. Albo nie do końca 
rozumiecie swoją rolę, albo z premedytacją manifestujecie coś, 
co nie przystoi poważnym ludziom. A niestety działacie przeciwko 
sobie, dając dowód swojej ignorancji. Gdzie chcecie zapoznać 
się z bogatymi tradycjami kulturalnymi naszego miasta jak nie na 
takich imprezach? Czy w ogóle poważnie traktujecie mieszkańców 
Ustronia? Wasz bojkot, bo tak przyjęli to liczni widzowie pytający 
głośno o obecność przewodniczącego Rady i radnych resortowej 

komisji, stawia Was w nie najlepszym świetle. Dlaczego takim 
postępowaniem prowokujecie ludzi do zbędnych komentarzy? 

 W pracy zawodowej, jak i działalności społecznej ma się do 
czynienia z różnymi sytuacjami w ramach tak zwanych stosun-
ków międzyludzkich, znam to z autopsji. Nigdy jednak nie wolno 
odwracać się od kogoś, komu z całą pewnością należą się słowa 
uznania za uczciwą i sumienną, kilkudziesięcioletnią pracę dla 
dobra tego miasta. Drodzy Państwo, tak nie wypada. Koncert po-
kazał, jak okazały potencjał istnieje w Ustroniu, jaki profesjonalny 
poziom prezentują wykonawcy, a sądzę, że takiego bogactwa nie 
miało i nie ma żadne miasto na ziemi cieszyńskiej. Po przejściu 
na zasłużoną emeryturę życzyłabym każdemu z Was posiadać 
chociaż cząstkę osiągnięć, które ma na swoim koncie Danuta 
Koenig. I aby podobny zaszczyt z oddolnej inicjatywy mógł kiedyś 
spotkać Was przy pełnej sali odbiorców w najróżniejszym wieku. 
Dla adresatki to wydarzenie było miłą niespodzianką. Najbar-
dziej znani ustrońscy artyści wystąpili z potrzeby serca. Koncert 
był bezpłatny, ogólnodostępny dla każdego. Na temat panującej  
w „Prażakówce” atmosfery w czasie trwania imprezy można do-
wiedzieć się z treści artykułu w ostatnim numerze Gazety Ustroń-
skiej pt. „Jest cudnie”. Ci którzy nie przyszli, niechaj żałują.

 Szanowni radni, pracujcie usilnie nad własnym wizerunkiem, 
bo po dwóch latach Waszej działalności nie ma on za wiele powo-
dów do dumy. Pani prezes stowarzyszenia „Wspólnie dla Ustro-
nia”, którego jesteście w większości członkami, w wywiadzie pt. 
„Otwarci ludzie” (GU nr 12) powiedziała: „Chcemy integrować 
mieszkańców wokół wspólnego celu, jakim jest lepsze miasto”. 
A czy takie podejście nie jest aby dezintegracją obywatelską?

 Na zakończenie nasunęła mi się refleksja, iż zgodnie z obecną 
sytuacją polityczną w naszym kraju, Polak potrafi...

                                                                         Elżbieta Sikora 

LIST DO REDAKCJI

W pośpiechu wchodzę do szkoły. Na ko-
rytarzu spostrzegam grupkę uczniów z 5a. 
Miło popatrzeć, gdy są razem, rozmawiają, 
mają wspólne tematy. 

Jeszcze rok temu wolny czas spędzali  
w odrębnych, intuicyjnie stworzonych 
przez siebie grupach. Coś im podpowia-
dało, że do siebie nie pasują. Dzieci nie  
w pełni sprawne bawiły się  
w odosobnieniu, z dala od 
swych sprawnych ró-
wieśników. 

Na lekcjach sy-
tuacja wyglądała 
inaczej. Nauczy-
ciele zachęcali do 
pracy w grupach. 
Inicjowali aktyw-
ności sprzyjają-
ce  wspó lnemu 
działaniu. Wspie-
rali, motywowali 
do wspólnego wy-
si łku,  wskazywali 
mocne strony każde-
go ucznia. Niestety wraz  
z dzwonkiem integracja przy-
bierała znamiona samoistnej segregacji. 

Jednak nieśmiało, małymi krokami ro-
dziła się potrzeba wspólnego działania,  
przebywania ze sobą. Ze wzruszeniem 
przypatrywałam się wszelkim próbom 
nawiązania relacji. W końcu przyszedł 

czas zrozumienia i wzajemnej akceptacji. 
Chęć podziału na sprawnych i niepełno-
sprawnych ustąpiła miejsca wrażliwości  
i odpowiedzialności za siebie nawzajem 
oraz świadomości, że pomimo różnic więcej 
jest tego co łączy niż dzieli. Stąd moje prze-
konanie o terapeutycznej i wychowawczej 
wartości klas integracyjnych. 

Dziś sami uczniowie potrafią 
wskazać zalety integracji:

- „Uczymy się szacunku 
względem osób niepełno-

sprawnych.”
- „Możemy uczyć 

się od naszych nie-
pełnosprawnych ko-
legów cierpliwości  
i wytrwałości w dą-
żeniu do celu.”

- „Zarażają nas 
chęcią przezwycięża-

nia trudności.”
- „Mają tyle kłopotów, 

a potrafią być radośni.”
- „Gdybym był w zwykłej 

klasie, to dzieci by mi doku-
czały.”

- „Czuję się doceniany za walkę nad 
moimi słabymi stronami.”

- „Chociaż mam chwile słabości, mogę 
liczyć na wsparcie.”

- „Nikt się ze mnie nie śmieje.”
- „Nie czuję się inna.”

Jednym z głównych zadań szkoły jest 
wychowanie w duchu tolerancji i posza-
nowania godności drugiego człowieka. Nie 
można wyobrazić sobie bardziej podatnego 
gruntu do realizacji tego szczytnego celu 
niż klasa integracyjna. Integracja w natu-
ralny sposób stwarza warunki do sponta-
nicznego reagowania na potrzeby innych, 
do pokonywania własnych słabości, do 
przełamywania lęku przed odmiennością.

Ludzie różnią się między sobą. Jedni 
są wysocy, drudzy niscy, jeszcze inni nie 
słyszą, nie widzą albo mają niewidoczną 
niepełnosprawność. Niemniej ze wszyst-
kimi, jeśli tylko zechcemy, możemy się 
zrozumieć. Bo przecież inny nie znaczy 
gorszy!

Lucyna Raszka,
nauczycielka języka angielskiego, 

oligofrenopedagog

Szanowni Czytelnicy Gazety Ustroń-
skiej! W dniach od 3 do 28 kwietnia  
w ustrońskich szkołach odbywać się będzie 
rekrutacja do klas pierwszych. W roku 
szkolnym 2017/2018 w naszej szkole planu-
jemy uruchomić kolejną klasę integracyjną. 
Tych z państwa, którzy są zainteresowani 
zapisaniem swojego dziecka do takiej klasy, 
serdecznie zapraszam na Dzień Otwarty, któ-
ry odbędzie się w naszej szkole 8 kwietnia  
w godzinach od 9.00 do 11.00. W razie 
pytań jestem do Państwa dyspozycji pod 
numerem telefonu: 33 854 34 28 lub drogą 
elektroniczną: sp6@ustron.pl

Zapraszamy również do odwiedzenia na-
szej strony internetowej: www.sp6.ustron.pl.

                     
Roman Langhammer

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 
w Ustroniu

„Nie taki diabeł straszny…”, czyli integracja w szkole podstawowej.

Z PAMIĘTNIKA WYCHOWAWCY 
KLASY INTEGRACYJNEJ



6 kwietnia 2017 r.   Gazeta Ustrońska   7

STRAŻ POŻARNA 
W USTRONIU

Na terenie Ustronia, oprócz jednostki państwowej, działają 4 
ochotnicze straże pożarne: OSP Ustroń Centrum, OSP Ustroń 
Nierodzim, OSP Ustroń Polana oraz OSP Ustroń Lipowiec.

Jednostka OSP
Ilość druhów uprawnionych 

do brania udziału w działaniach 
ratowniczych

OSP Ustroń Nierodzim 29

OSP Ustroń Centrum 20

OSP Ustroń Polana 27

OSP Ustroń Lipowiec 26

Grupę ratowniczą w OSP Miasta Ustroń stanowi w sumie 102 
strażaków ratowników, którzy mogą brać udział w działaniach 
ratowniczo-gaśniczych. 

POJAZDY OSP
OSP Ustroń Centrum – GBA 2,7/16 Mercedes z 2013 roku, 

GLBM Nissan z 2012 roku, SLOp VW Passat z1993 roku. OSP 
Ustroń Nierodzim – GCBA 5/32 Scania z 2015 roku, SLRR 
Ford z 2003 roku oraz łódź czteroosobowa. OSP Ustroń Polana 
– GCBA 6/32 Jelcz z 1987 roku, GBA 2,2/20 Star z 1989 roku, 
SLRR Suzuki z 2003 roku. OSP Ustroń Lipowiec – GBAM 2/16 
Star z 1986 roku, SLRR Ford z 2008 roku. 

SYSTEM ALARMOWANIA
Wszystkie 4 jednostki posiadają na wyposażeniu urządzenia 

selektywnego alarmowania jednostek OSP. Odbywa się to drogą 
radiową poprzez nadanie na paśmie VHF kodu Select-5 przez dy-
żurnego stanowiska powiadamiania. Następnie, owe urządzenie 
uruchamia syrenę mechaniczną lub elektroniczną zamontowaną 
na budynku OSP i (jeżeli system został rozbudowany) poprzez 
moduł SMS wysyłana jest wiadomość tekstowa do druhów OSP  
o alarmie. To szybszy i prostszy sposób niż dzwonienie do pre-
zesa/naczelnika/gospodarza i ręczne uruchamianie przez nich 
syreny, bo na budynkach ciągle powinny znajdować się włączniki, 
które każdy może wcisnąć uruchamiając syrenę. Rzadko, ale 
zdarza się jeszcze w naszym powiecie, że tak zostaje wszczęty 
alarm jednostek ochrony pożarowej przez osoby postronne.

INTERWENCJE OSP W 2016 r.
W ubiegłym roku OSP w Ustroniu dokonała łącznie 136 inter-

wencji, z czego 6 okazało się fałszywymi alarmami. Najwięcej 
akcji (58) przypadło OSP w Centrum. W przewadze były zagro-
żenia miejscowe. Pożarów natomiast w zeszłym roku odnotowano 
w sumie 45, z czego ponownie najwięcej, czyli 15, na obszarze 
działania OSP Ustroń Centrum.  

Jednostka OSP Pożary Miejscowe 
zagrożenia

Alarmy 
fałszywe Razem

Ustroń Nierodzim 11 17 1 29
Ustroń Centrum 15 39 4 58
Ustroń Polana 11 20 1 32
Ustroń Lipowiec 8 9 0 17

było możliwości płynnego przejazdu. 
Powodem był wypadek, jaki zdarzył się 
na ul. Katowickiej. Kierowca ciągnika 
siodłowego z naczepą podczas mane-
wru wyprzedzania zderzył się z dwoma 
samochodami osobowymi. Dwie osoby 
zostały ranne i przewiezione do szpitala. 
62-letniemu kierowcy ciężarowej scanii 
nic się nie stało. DW 941 w stronę Wisły 
była zablokowana przez kilka godzin,  
a objazdy zorganizowano przez centrum 
miasta. Okoliczności wypadku badane są 
przez cieszyńskich policjantów. 

W skali całego powiatu w trakcie tego 
weekendu doszło do czterech wypadków 
drogowych i szesnastu kolizji, w których 
ucierpiało pięć osób. Do niebezpiecznych 
zdarzeń doszło na drogach krajowych, 
wojewódzkich i gminnych. Dużo pracy 
mieli zatem policjanci, strażacy, pra-
cownicy pogotowia i służby drogowe, 
którzy co chwilę dostawali informację  
o zdarzeniach. 

Policja apeluje, aby mimo ładnej po-
gody, suchej nawierzchni i dobrej wi-
doczności zachować ostrożność podczas 
jazdy samochodem. Wszelkie ryzykowne 
zachowania kierowców mogą być tragicz-
ne w skutkach. Należy pamiętać, że wsia-
dając za kierownicę samochodu stajemy 
się odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale 
i innych użytkowników dróg.

(cd. ze str. 1)

30 marca, godz. 18.00 - dachowanie na ul. 3 Maja przy Nadleśnictwie.                  Fot. W. Herda

Kolizja trzech samochodów na obwodnicy sparaliżowała miasto.                     Fot. W. Herda

KOREK
W CENTRUM
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TO NACISK NA RZĄD

kwestia dokształcania, bo to nie jest tak, że 
człowiek kończy studia i pracuje. Co chwilę 
wprowadza się coś nowego, trzeba być na 
bieżąco. A kursy kosztują od 500 zł wzwyż. 

Jak wygląda praca pracowników specja-
listycznych? 

– Psycholog czy logopeda musi zaopie-
kować się wszystkimi dziećmi. Nieraz 
pracownik taki ma pod sobą kilka pla-
cówek oświatowych. Praca specjalisty  
w placówce to nie tylko opieka nad wszyst-
kimi dziećmi, ale też wszelkie uzgodnienia 
z wychowawcami. W tej chwili psycholog, 
który ma ukończone studia i dodatkowo 
pedagogikę, żeby pracować w placówce 
edukacyjnej, musi skończyć jeszcze pody-
plomówkę z pedagogiki. Do dokształcania 
nie każdy dyrektor placówki dokłada.  
A obecna reforma oświaty wymaga prze-
kwalifikowania – wyjaśniają strajkujący.

Jak można przeczytać na stronie MEN: 
„Przygotowana reforma edukacji wycho-
dzi naprzeciw oczekiwaniom większości 
Polaków, którzy chcą szkoły nowoczes-
nej, a jednocześnie silnie zakorzenionej  
w naszej tradycji. Zmiany są przemyślane 
i zaplanowane na wiele lat. Zależy nam 
na tym, aby każdy uczeń, bez względu na 
to skąd pochodzi oraz jaki jest status ma-
terialny jego rodziców, miał dobrą szkołę 
i dobrą edukację. Reforma edukacji to nie 
tylko zmiana ustroju szkolnego. To także 
propozycja nowych rozwiązań w rozwoju 
szkolnictwa zawodowego silnie powiąza-
nego z rynkiem pracy oraz zmiany w orga-
nizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek 
oświatowych.” Są tam podane również 
rozwiązania dot. pracy nauczycieli i dy-
rektorów oraz rozporządzenia ws. reformy. 

– Ministerstwo informuje, że będą prze-
znaczone środki na doskonalenie zawo-
dowe nauczycieli, bo wielu nauczycieli 
podstawówek nie ma kwalifikacji do na-
uczania np. geografii, biologii, chemii czy 
fizyki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało  
w praktyce – mówi Lankocz. 

                                 Agnieszka Jarczyk

– 10 stycznia weszliśmy w spór zbio-
rowy z pracodawcami czyli dyrektorami 
placówek oświatowych, dostarczyliśmy 
pisma z żądaniami, następnie odbywały się 
rokowania i mediacje. W przypadku nie- 
spełnienia naszych żądań spisywano pro-
tokół rozbieżności. Następnym krokiem 
było ogłoszenie referendum strajkowego. 
Aby było ono ważne, musiało w nim wziąć 
udział 51% pracowników danej placówki 
i jeżeli taki sam procent w głosowaniu 
tajnym poparł strajk, to on się odbył nieza-
leżnie od tego, ile faktycznie osób do niego  
przystąpiło – mówi Ewa Lankocz, prezes 
oddziału ZNP w Ustroniu. W ostatni piątek 
strajkowało 66 pracowników z ustrońskich 
placówek, a były to: SP-2, G-1, G-2 i P-7. 

Pracownicy Gimnazjum nr 2 w Ustroniu 
nie zgadzają się na reformę oświaty, jaka 
będzie wprowadzona we wrześniu tego 
roku, bo – jak mówią – uderzy to w dobro 
uczniów. 

– Za dwa lata nastąpi kumulacja rocz-
ników, na którą nie ma przygotowanych 
szkół. Podręczniki np. z matematyki dla 
klasy 7 łączą program przewidziany dla 
obecnych klas 1 i 2 gimnazjum. Nikt nie 

konsultował z nami przewidzianych zmian 
oświatowych – zaznaczają.  

Nauczyciele szkoły podkreślają, że 
strajk jest symbolem ich sprzeciwu wo-
bec nieprzemyślanych ruchów rządzących. 
Chodzi im przede wszystkim o to, aby ich 
uczniowie mieli dotychczasową możli-
wość rozwoju i taki sam tok nauczania, 
a nie tylko o wyższe zarobki czy miejsca 
pracy. Czują wsparcie ze strony rodziców, 
którzy nie posłali w ten dzień do szkoły 
swoich dzieci. Wsparcie to objawiło się 
też choćby w tym, że 10 marca odbył się 
strajk rodzicielski. Frekwencja uczniów w 
tym dniu wynosiła ok. 25%. Jak zaznaczyli 
nauczyciele G-2, wciąż mają nadzieję, że 
dzięki tego typu akcjom uda się wywrzeć 
nacisk na rząd, aby swoje decyzje podej-
mował w oparciu o głos społeczeństwa. 

– Praca nauczycieli będzie pracą mi-
nimum. Powoli przestanie być to zawód 
prestiżowy – dodają pracownicy P-7. – 
Nauczyciel przedszkola wykonuje pracę  
u podstaw. On nie może wyjść, nie pozo-
stawiając dzieci pod opieką, bo wszystko 
się może zdarzyć. Nieraz uczy, jak się 
wyciera nos, jak się myje rączki itd. To też 

31 marca odbył się strajk szkolny zainicjowany przez Związek Nauczycielstwa  
Polskiego. W Ustroniu do akcji przystąpiły cztery placówki oświatowe.

Strajkowali m.in. pracownicy G-2...                                                               Fot. A. Jarczyk

... i P-7. Każdą placówkę, gdzie odbywał się strajk, odwiedzała Ewa Lankocz.      Fot. A. Jarczyk

31.03.2017 r. zostały opublikowane przetargi 
nieograniczone:
1) Budowa chodnika w ciągu ul. Wiślańskiej– 
termin składania ofert – do dnia 17.04.2017 do 
godziny 10.00.
2) Wykonanie robót ogólnobudowlanych 
w części dydaktyczno-sportowej i biuro-
wej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5  
w Ustroniu Lipowcu w ramach zadania p.n. 
„Termomodernizacja i wykorzystanie energii 
odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie 
Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5” – 
termin składania ofert – do dnia 17.04.2017 do 
godziny 10.00.
3) Budowa boisk z parkingiem i robotami to-
warzyszącymi w ramach zadania p.n. „Rewita-
lizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-
-rekreacyjnego w Ustroniu” – etap III końcowy 
– termin składania ofert – do dnia 17.04.2017 do 
godziny 10.00.

Więcej na stronie internetowej 
www.ustron.bip.info.pl

KONSULTACJE
I PRZETARGI
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WYCINKA DRZEW

– Drzewa lub krzewy, które rosną na 
nieruchomościach stanowiących włas-
ność osób fizycznych i są usuwane na 
cele niezwiązane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej oraz usuwane  
w celu przywrócenia gruntów nieużytko-

wanych do użytkowania rolniczego - któ-
rych obwód pnia na wysokości 130 cm nie 
przekracza 100 cm w przypadku topoli, 
wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu 
jednolistnego, klonu srebrzystego, robinii 
akacjowej oraz platanu klonolistnego  

i 50 cm w przypadku pozostałych drzew 
oraz krzewów rosnących w skupisku  
o powierzchni do 25 m2 można, w myśl 
obecnie obowiązującej ustawy, usunąć 
bez składania wniosków i uzyskiwania 
zezwoleń na wycinkę. Wyjątek stanowią 
drzewa, które w okresie lęgowym, tj. od 
1 marca do 15 października, są ostoją 
lub miejscem gniazdowania ptaków.  
W przypadku stwierdzenia bytowania lub 
lęgów ptaków należy odstąpić od usuwa-
nia drzewa lub krzewów – tłumaczy Moni-
ka Maksymczak z Wydziału Środowiska  
i Rolnictwa Urzędu Miasta Ustroń. 

W pozostałych przypadkach potrzeb-
ne jest zezwolenie na wycinkę drzew 
lub krzewów. Termin na rozpatrzenie 
wniosku i wydanie zezwolenia to 30 dni.  
W przypadku spraw szczególnie skompli-
kowanych czas ten wydłuża się do 60 dni. 

Wraz z nowelizacją ustawy zmieniły się 
także reguły dotyczące opłat za wycinkę 
drzew i krzewów. Zgodnie z nowymi 
przepisami, od 1 stycznia br. opłatę za 
usunięcie drzewa ustala się mnożąc licz-
bę cm obwodu pnia drzewa mierzonego 
na wysokości 130 cm i stawkę opłaty,  
a opłatę za usunięcie krzewu - mnożąc 
liczbę metrów kwadratowych powierzch-
ni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami 
i stawkę opłaty. Stawki opłaty wynikają 
z uchwały rady gminy, a zatem są usta-
lane na poziomie lokalnym. Co istotne, 
wymienione stawki nie mogą być wyższe 
niż 500 zł za 1 cm obwodu usuwanego 
drzewa oraz 200 zł za 1 m2 usuwanych 
krzewów.     

                               Agnieszka Jarczyk
 

Wraz z 1 stycznia b.r. zmieniła się ustawa o ochronie przyrody. Właściciele pry-
watnych posesji mogą wycinać drzewa bez zezwolenia. Czy jednak w każdym 
przypadku?

Nowe zapisy ustawy rozszerzają możliwość ścinania drzew i krzewów.                  Fot. A. Jarczyk

1 kwietnia w Bielsku-Białej rozdano 
nagrody Konkursu Plastycznego Sola 
Scriptura 2016/2017. Tematem prac było 
życie i działalność Apostoła Pawła na 
podstawie księgi Dzieje Apostolskie. Tra-
dycyjnie, uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 2 zajęli wysokie pozycje. II miejsce 
zajęła Aleksandra Wojnar, a wyróżnienie 
Mateusz Bujok. 

Uczniowie ustrońskiej Dwójki brali 
również udział w poprzednich edycjach 

Konkursu Plastycznego i tak w Sola Scrip-
tura 2015/2016 (temat: Cuda Pana Jezusa 
w Ewangelii Łukasza) III miejsce uzyskała 
Paulina Troszok, a wyróżnienie: Oliwia 
Drukała. W tej edycji wyróżnienie uzy-
skał również uczeń SP-1 Łukasz Gomola. 
W Sola Scriptura 2014/2015 (temat: Jozue 
i sędziowie w Ziemi Obiecanej na pod-
stawie księgi Jozuego) III miejsce zajął 
Tymoteusz Cieślar, a IV Paulina Troszok. 

Organizatorem Ogólnopolskiego Kon-

kursu Plastycznego „Sola Scriptura” 
Kościoła E-A w RP jest Wydawnictwo 
Augustyna oraz Generalny Wizytator 
Nauczania Kościelnego. Patronat hono-
rowy nad Konkursem sprawuje Biskup 
Kościoła E-A Jerzy Samiec, a skierowany 
jest do uczniów szkół podstawowych  
z klas I-III. Dzieci przygotowują się czyta-
jąc wskazane Księgi Biblii, gdyż celem jest 
zachęcenie do regularnej jej lektury, oraz 
kształtowanie i umacnianie wiary.     (UŚ) 

OD LAT W CZOŁÓWCE

MŁODZIEŻ
ZAPOBIEGA

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożar-
niczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” 
na szczeblu miejskim odbył się 8 marca  
w strażnicy OSP Centrum. W turnieju 
wzięło udział 38 uczestników. Wyniki: 
grupa I (szkoły podstawowe): 1. Anna 
Bolik – SP-3, Ignacy Jaworski – SP-2, 
Zuzanna Musiał – SP-5; grupa II (gim-
nazja): Paweł Porębski – G-2, Agnieszka 
Bolik – G-1, Magdalena Grudzień – G-1. 

Do eliminacji Powiatowych OTWP 
zakwalifikowali się zwycięzcy grup.  
W eliminacjach powiatowych, które od-
były się 25 marca, gimnazjalista Paweł 
Porębski zdobył 2. miejsce.
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BIBLIOTEKA    POLECA:

Adam Bielecki, 
Dominik Szczepański 
„Spod zamarzniętych 

powiek”
Adam Bielecki to jeden  

z najbardziej znanych polskich 
himalaistów młodego pokole-
nia. W marcu 2013 roku wraz 
z Maciejem  Berbeką, Toma-
szem  Kowalskim oraz Arturem 
Małkiem dokonał pierwszego 
zimowego wejścia na Broad Peak 
(8047 m n.p.m.). Niestety wypra-
wa zakończyła się tragedią. Ta 
książka to  opowieść o drodze 

z górniczych Tychów na szczyty 
najwyższych gór świata. To także 
hołd dla bohaterów i twórców 
polskiego himalaizmu zimowego.

Ove Logmansbo
„Prom”

Ove Logmansbo to pseudonim 
znanego polskiego autora powie-
ści sensacyjnych – Remigiusza 
Mroza. Pod tym pseudonimem 
powstają książki, których akcja 
umiejscowiona jest na Wyspach 
Owczych. Tym razem zawiąza-
niem akcji jest porwanie duń-
skiego promu…

ODSZEDŁ AUTOR WSPOMNIEŃ O MIĘDZYWOJENNYM USTRONIU

TADEUSZ JACKOWSKI 
(1926-2017)

Do Towarzystwa Miłośników Ustronia nadeszła ostatnio 
smutna wiadomość z Warszawy. Dnia 30 stycznia 2017 r.  
w wieku 90 lat zmarł nagle Tadeusz Jackowski, inżynier łączności, 
autor pięknych, nostalgicznych wspomnień 
zatytułowanych „Ustroń 1927-1938”, któ-
rych obszerne fragmenty opublikowaliśmy  
w dwóch częściach na łamach „Pamięt-
nika Ustrońskiego” (w tomie 16 z 2013 r.  
i w tomie 19 z 2016 r.). 

Przyszedł na świat 19 września 1926 
r. w Warszawie jako drugie z dziewię-
ciorga dzieci nadleśniczego Władysława 
Jackowskiego i Stanisławy z Seredyńskich. 
Dzieciństwo spędził w Ustroniu, gdzie 
ojciec jego z dniem 1 sierpnia 1927 r., 
decyzją Ministra Rolnictwa, przeniesiony 
został do pracy w Nadleśnictwie Ustroń 
w Państwowym Zarządzie Dóbr Komory 
Cieszyńskiej. Rodzina Jackowskich za-
mieszkała w pochodzącym z połowy XIX 
wieku budynku Nadleśnictwa, dziś już 
zabytkowym, położonym przy obecnej 
ul. 3 Maja 108. Ustroński okres odcisnął 
w nim niezatarty ślad. Wracał potem ze 
wzruszeniem do tej sielskiej dziecięcej krai-
ny jak do raju utraconego, który zapada w pamięć na zawsze. Do 
końca swego niezwykle twórczego życia dzielił się z nami swymi 
wspomnieniami. Jego pełne zadziwiających szczegółów relacje 
przybliżają nam obraz Nadleśnictwa i górnego Ustronia z lat 30. 
ubiegłego stulecia. Świat postrzegany oczyma dziecka jest zazwy-
czaj fascynujący, a każdy napotkany w nowym miejscu człowiek, 

przedmiot czy wydarzenie dodaje dzieciństwu niepowtarzalnego 
klimatu i smaku, o czym tak chętnie pisał. Razem z autorem zwie-
dzamy wnętrza mieszkania nadleśniczego, biura, pomieszczenia 

gospodarcze, zapoznając się dokładnie z wypo-
sażeniem każdego z nich. Powoli stajemy się 
świadkami życia codziennego na tym terenie, 
obsługujemy dawne sprzęty, uczestniczymy 
w obowiązkach i dorocznych pracach, które 
w oczach ówczesnego dziecka wzrastają do 
rangi rytuałów. Poznajemy warunki bytowe 
mieszkańców, relacje międzyludzkie, sprawy 
szkolne, postacie znane w dawnym Ustroniu, 
rozbudowę naszej miejscowości, ówczesne 
inwestycje, a także zapomniane nazwy miej-
scowe, które odnaleźć można tylko w unika-
towych relacjach.

Podczas redakcji wybranych fragmentów 
wspomnień Tadeusza Jackowskiego do „Pa-
miętnika Ustrońskiego”, moją uwagę zwróciła 
mnogość detali w nich zawartych. To samo 
zauważyli czytelnicy. Zdumiewają wręcz 
drobiazgowe opisy dotyczące utwardzania 
drogi na odcinku Ustroń-Wisła w latach 1932-
1933 czy przebiegu kolejki wąskotorowej  

w kamieniołomie Franciszka Gańczarczyka na 
Poniwcu. Dostarczył nam również wiele cennych archiwalnych 
fotografii miejscowości, pochodzących z rodzinnych albumów. 
Pozostawiona po nim spuścizna oprócz wartości sentymentalnej 
stanowi dla nas, regionalistów, doskonały materiał do dalszych 
badań nad dziejami Ustronia. Warto do niej sięgnąć. Zapewne 
będą także z niej czerpać kolejne pokolenia.      Bożena Kubień

Muzeum zaprasza na wystawę rzeźb w brązie autorstwa wy-
bitnej artystki Lidii Sztwiertni, która jest absolwentką Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. Artystka stosuje technologię 
odlewu na wosk tracony. Jest autorką kilkudziesięciu wystaw 
indywidualnych i zbiorowych w Polsce oraz za granicą, stypen-
dystką Prezydenta Miasta Bielska-Białej (1997), Ministerstwa 
Kultury i Sztuki (1999) oraz Marszałka Województwa Śląskiego 
w dziedzinie kultury (2005). 

Wystawa czynna będzie od 5 kwietnia do 25 maja. Wernisaż 
odbędzie się w poniedziałek, 10 kwietnia, o godz. 17.00.WYSTAWA RZEŹBY

W MUZEUM MARII SKALICKIEJ

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w okresie świątecznym będzie czynna: Wielki Piątek (14 kwietnia) godz. 8.00 -12.00  
i Wielka Sobota (15 kwietnia) - nieczynne.

Uniwersytet III Wieku w Ustroniu, Fundacja Esprit i Muzeum 
Ustrońskie zapraszają na wykład prozdrowotny, który wygłosi 
kardiolog  dr nauk med. Mieczysław Dudka na temat „Prewencja 
chorób układu krążenia – znaczenie modyfikacji stylu życia” .

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 20 kwietnia o godz. 17.00 
w Muzeum Ustrońskim.

SPOTKANIE Z KARDIOLOGIEM
W MUZEUM USTROŃSKIM
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W 
dawnym

W tym tygodniu prezentujemy kolejne 
zdjęcie z Albumu Nelly Cholewy-Tomasz-
ko, przedstawiające budynek administra-
cyjny ustrońskiej Kuźni, wzniesiony ok. 
1860 r. dla potrzeb tworzonego właśnie 
Arcyksiążęcego Zakładu Budowy Ma-
szyn, przeniesionego z ośrodka przy Hucie 
„Klemens” (pierwszy zakład ślusarski, zaj-
mujący się przerabianiem, doskonaleniem 
i rozbudową urządzeń przemysłowych  
w Ustroniu, znajdował się w rozebranym 
w 2012 r. „Starym Domu”). Obiekt na fo-

USTRONIU

Po naszymu...

tografii od chwili powstania do zamknięcia 
Kuźni w 2008 r. pełnił funkcję biurowca, 
stanowiąc siedzibę władz zakładu i jego 
wizytówkę. Na fasadzie umieszczano 
zazwyczaj imponujące okolicznościowe 
dekoracje, związane z obchodami świąt 
państwowych, w tym przypadku chodzi 
prawdopodobnie o rocznicę wybuchu 
Rewolucji Październikowej. Warto dodać, 
iż budynek znajduje się na Szlaku Indu-
strialnego Dziedzictwa Ustronia. 

                                   Alicja Michałek

Jedyn roz łopowiadała somsiadka, co prziszła naszczywić 
stareczke, że też miała pore razy z tym hóncfótym gónsioryn 
wyprask, toż musi noszać przi sobie jakómsikej gałónź, 
coby go łodegnać.  „Nie zawsze - prawi - na czas przileci 
wasz Krachulik. Iście to ni ma do wiary, jak taki stworzyni 
może by pumocne człowiekowi. Wiela razy dopod mnie tyn 
pieróński gónsior, nogle naszeł sie skansi kaczor i zaczół 
tak doskakować do gónsiora, chytać go za gałgón, że aji 
we swojim dziubie miywoł biołe piórka. Gónsior, ło dzi-
wo, stowoł sie zarozki potulny i doł sie tak cióngnóc tymu 
miyńszymu, słabszymu koleżce. Mocie dobrego wachtyrza 
i słóge z tego kaczorka. Nale jo fórt ni mogym żodnym 
końcym pojónć, coch to widowała a doskumała na siebie. 
Na dyć to sóm doista jakisi czary - ło tym aji Sybilija nie 
prorokowała, bo przeca ty ptaszydła ni mogóm mieć takigo 
rozumu jak człowiek. Możne w tym Krachuliku siedzi cosik 

nieczystego, że je taki móndry i bróni ludzi, jakby to był 
jaki tresowany pies. Żol go bydzie isto wóm sie pozbyć”. 

Wszycko mo jednako swój kóniec. Tak sie też stało  
i z tymi pierzokami. Hola przed zimóm trefiało stareczce 
miano. Wiedzieli, że przidzie do nij familija, tóż trzeja co-
sik przirychtowac do jedzynio. „No dyć ni móm sie ło co 
starać - myślóm se stareczka - móm przeca gowiydź. Po to 
jóm chowiym, coby było co wrazić do gorka i do brutfóni. 
Nie bydym delij chować Krachulika i Balbinki, bo już sóm 
telkowne, że muszym zrobić s nimi porzóndek, jak sie robi 
z inszóm gowiydzióm”. 

Z pumocóm sómsiadeczki łoprawili ich jako przistało, 
i tak naszły sie łóny też w brutfóni i gorku. Szmakowały 
wszyckim przewybornie i nachwolić sie goście nie łumieli 
takigo poczynstunku, Jyny cereczka, co prziniósła na wiosne 
ty małe pipoczki, była jakosi markotno i niewiela jadła. 
Doskumali sie tej prziczyny solynizantka, tóz prawióm: 
,,Ni mosz co lutować tego twojigo prezyntu, przeca po to 
sie chowie gowiydź, coby człowiek s nij mioł jakisi profit. 
Nie bydymy jyny jodować zielyniny, bo my nie sóm żodnym 
bydłym, ale muszymy jodować aji miynso. Tóż ni mogymy 
sie z takimi zwiyrzokami za moc pieścić i cackać, dyć to 
nie sóm dziecka, a wtynczas nie bydzie nóm ich tak fest żol, 
jak przidzie na nich kryska”.     Kalendarz Ustroński 2007

Władysław Majętny

Balbinka i Krachulik cz. 3
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Sala widowiskowa „Prażakówki” zapeł-
niła się widzami, którzy podczas spektaklu 
to zaśmiewali się z poczynań dwóch doj-
rzałych wiekiem kobiet, to znów wspól-
nie z nimi przeżywali uniesienia i troski 
związane z ich podróżą. Podróż ta oczy-
wiście miała pomóc bohaterkom odszukać 
młodość, bo w końcu okresu tego nie liczy 
się w latach, ale w sposobie życia i duchu 
każdego człowieka.  

– Przyjechali do nas artyści Teatru Dra-
matycznego im. Jerzego Szaniawskiego 

z Płocka. Będą przedstawiali „Pierwszą 
młodość”. Czy to pierwsza młodość, czy 
druga, czy trzecia – każdą warto prze-
żyć. A tę młodość, którą zobaczymy na 
scenie, przeżyją dwie wspaniałe aktorki: 
Hanna Zientara i Grażyna Zielińska. Ta 
pierwsza związana jest głównie z teatrami 
środkowej i północnej Polski, początkowo 
grywała w Teatrze Ziemi Pomorskiej  
w Grudziądzu, a od ponad 30 lat jest zwią-
zana właśnie z Teatrem Dramatycznym. 
Widzowie mogli ją oglądać w przeróżnych 

rolach. Kilka lat temu otrzymała Srebrną 
Maskę za różnorodność postaci kreowa-
nych w spektaklach. Z kolei Grażyna 
Zielińska pochodzi z Dolnego Śląska, jest 
absolwentką Wrocławskiej Szkoły Teatral-
nej, w przeszłości związana była z Teatrem 
Lalka w Warszawie, Stefana Żeromskiego 
w Kielcach, a od ponad 30 lat jest aktorką 
Teatru Dramatycznego. Kiedy grała na 
scenach wałbrzyskiego teatru, pewnego 
razu zjawił się tam warszawski reżyser, 
który się z nią zaprzyjaźnił. Obiecał jej, 
że gdy będzie miał swój teatr, zaprosi ją 
do współpracy. Po kilku latach odebrała od 
niego telefon z zaproszeniem do Płocka, 
gdzie przebywa do tej pory. Znamy ją 
m.in. z „Samego życia”, „Kryminalnych”, 
„Czasu honoru”, „Pierwszej miłości”, 
„Ojca Mateusza”, „Rancza”, „Na dobre 
i na złe” – przedstawiała aktorki Barbara 
Nawrotek-Żmijewska, dyrektor MDK 
„Prażakówka”. 

„Pierwsza młodość”, wyreżyserowana 
przez dyrektora teatru Marka Mokro-
wieckiego, to psychologiczny kome-
diodramat ze sceptycznym dowcipem  
i poetycką refleksją. Podróż, jaką od-
bywają Simone i Renee, ma wymiar 
metaforyczny, przedstawia wyprawę 
człowieka do własnego wnętrza. To 
sztuka dość przewrotna, skierowana do 
ludzi w każdym wieku. Do młodych, 
aby popatrzyli inaczej na starszych ludzi, 
zrozumieli i zaakceptowali ich marzenia 
oraz do osób dojrzałych, aby zauważyli, 
że świat ma wiele barw i aby umieli z do-
brodziejstw życia korzystać. Jak spędzić 
ciekawe życie po 60.? Można się tego 
dowiedzieć, oglądając spektakl.

            Tekst i foto:  Agnieszka Jarczyk

MŁODOŚĆ NIE LICZY LAT

ŚLADAMI ŁEMKÓW

Ostatnim spektaklem w ramach tegorocznych Ustrońskich Spotkań Teatralnych 
była „Pierwsza młodość”. Dwie bohaterki, Renee i Simone, postanawiają zaszaleć 
i odbyć niezwykłą podróż swojego życia.

Łemkowie, zwani też Lemkami lub Góra-
lami Ruskimi, to wschodniosłowiańska grupa 
etniczna, obecnie niemal już nieistniejąca, 
która zamieszkiwała między innymi tereny 
Beskidu Niskiego i Sądeckiego. Zajmowali 
się przede wszystkim garncarstwem, pa-
sterstwem, rolnictwem, a później również 
kamieniarstwem, byli głównie wyznania 
grekokatolickiego. Ziemie, na których żyli, 

zwane są Łemkowszczyzną i to właśnie 
podróży po owych terenach położonych 
po stronie polskiej dotyczyło spotkanie  
w muzeum.

Barbara i Benedykt Siekierkowie znani są 
już w Ustroniu jako podróżnicy po interesują-
cych i pięknych miejscach, dlatego też przy-
ciągnęli do muzeum tak liczne audytorium, iż 
koniecznym okazało się dostawianie krzeseł.  

Kim właściwie są Łemkowie, czy może raczej kim byli? Oto jedno z najważ-
niejszych pytań, na które odpowiedź poznać mogli goście Muzeum Zbiory 
Marii Skalickiej 25 marca, podczas spotkania prowadzonego przez Barbarę  
i Bogusława Siekierków. 

Opowieści uzupełnione były pokazem 
licznych zdjęć. Znaczące miejsce zajmo-
wały wśród nich fotografie z sądeckiego 
parku etnograficznego. Na wspomnienie 
pośród odwiedzonych przez gości muzeum 
miejsc zasługuje również muzeum Nikifora 
Krynickiego w Krynicy-Zdroju. Jest ono  
o tyle istotne, że ów znany przedstawiciel 
prymitywizmu z pochodzenia był Łemkiem, 
jak wyjaśniła B. Siekierkowa. 

Państwo Siekierkowie odbyli dwie po-
dróże po łemkowskich ziemiach – pierw-
szą szlakiem cmentarzy pierwszej wojny 
światowej i drugą szlakiem architektury 
drewnianej. Tereny te bowiem bogate są  
w piękne cerkwie, niektóre wpisane nawet 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO, 
w tym perełkę architektury, jaką jest cerkiew 
w Kwiatoniu. 

Oczywiście nie mogło też zabraknąć 
wspomnienia o akcji „Wisła”, tragicznej  
w skutkach dla Łemków, i opowieści  
o rodzinie związanej z Muzeum Kultury 
Łemkowskiej, która uniknęła przesied-
lenia.  

Ze względu na obszerny materiał, spot-
kanie trwało dość długo. Niektórzy słucha-
cze mogli się nieco niecierpliwić, a inni, 
spragnieni dodatkowej wiedzy – zadawali 
jeszcze pytania prowadzącym. Niewątpli-
wie jednak wizytę państwa Siekierków  
w muzeum należy zaliczyć do udanych. 

                            Tekst i foto: Ewa Depta
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MISTRZOWSKI DEBEL

Zawodnik UKS „Beskidy” triumfował 
podczas Halowych Mistrzostw Śląska 
Seniorów w tenisie ziemnym, które odby-
wały się 25 i 26 marca w Bielsku-Białej. 
W singlu, w którym rywalizowali także 
inni tenisiści UKS zdobył złoto, a w deblu 
(z Szymonem Pośpiechem z KS Mostostal 
Zabrze) – srebro. 

Sukces Macieja Kazanowskiego od-
notowujemy zaledwie dwa tygodnie 
po pierwszym tytule mistrza Polski w 

tenisie w historii Ustronia, który „Be-
skidy” wywalczyły w Bydgoszczy,  
i dwóch indywidualnych brązach sprzed 
niespełna miesiąca (czytaj GU 11 i 12). 

Te osiągnięcia mają ogromne zna-
czenie dla UKS-u, który wkroczył 
jakby w nową erę, ale także dla Ma-
teusza Kowalczyka i Grzegorza Pan-
fila, którzy po wielu latach rozstali się  
z Górnikiem Bytom, by trenować w Ustro-
niu. 

14/2017/4/R

30 marca w Przedszkolu nr 2 obchodziliśmy Światowy Dzień Muffinka. Nasze przedszkolne 
Kucharki zdradziły sekretny przepis na pyszną mini babeczkę. Najpierw najmłodsza grupa 
Kangurków przygotowała foremki, następnie dzielne Tygrysy zmierzyły się z trudnym za-
daniem wbijania jajek do miski, a Puchatki odmierzały potrzebną ilość mąki i cukru. „Mali 
cukiernicy” dekorowali babeczki według własnego pomysłu i kaprysu kolorowymi posypkami, 
kuleczkami, serduszkami oraz pisakami. Oczywiście największa przyjemność nastąpiła na 
samym końcu..... degustacja własnej mufinki.                                           Fot. A. Jakubczyk

– Chcieliśmy medalu, a wyszła najlep-
sza jego wersja, czyli złoto – mówił M. 
Kowalczyk po powrocie z mistrzostw Pol-
ski. – Mimo że ciężko trenowaliśmy, była 
to jednak niespodzianka, bo nie występo-
waliśmy w roli faworytów. Przeciwko nam 
stanął mistrz i wicemistrz Polski 2017. 

– Wygraliśmy umiejętnościami, do-
świadczeniem i determinacją – dopowia-
dał Grzegorz Panfil. – Po grach indywi-
dualnych był remis i wszystko zależało 
od debla, na który stawiamy na co dzień, 
który trenujemy i dopracowujemy. 

I widać tego wyniki, gdyż debel Kowal-
czyk/Panfil w pięknym stylu zwyciężył  
w turnieju Santa Margherita di Pula we 
Włoszech, który odbywał się na kortach 
ziemnych, a w puli nagród znajdowało 
się 25 tys. dolarów. W turniej singlowym 
wystartował też, choć bez powodzenia, 
jeszcze jeden Polak – Marcin Gawron, 
finalista juniorskiego Wimbledonu sprzed 
jedenastu lat. 

Kowalczyk i Panfil wygrali z Włochami 
Daniele Capecchim i Jacopo Stefaninim 
6:3, 6:2, Francuzem Maxime Chaza-
lem i Portalurim 6:4, 6:4 oraz Włochami 
Walterem Trusendim i Matteo Violą 6:3, 
6:4. W finale pokonali Argentyńczyków 
Andreę Collariniego i Juana Pablo Paza 
6:1, 7:6 (5).

Ustroński duet już po raz szósty w 
karierze okazał się bezkonkurencyjny w 
grze podwójnej na turnieju rangi futures. 

– Najbardziej cieszylibyśmy się z tego, 
gdyby sukcesy przełożyły się bezpośred-
nio na pozyskanie nowych partnerów 
i sponsorów, tak żeby móc zapewnić 
klubowi jak najlepszy rozwój – mówi 
Aleksander Panfil, prezes klubu i trener. 
– Pieniądze są ważne, żebyśmy mogli 
rozwijać tę piękną dyscyplinę w Ustroniu, 
ale nie mówmy tylko o nich. Sukcesy, 
szczególnie te w mistrzostwach Polski, 
dają nam ogromną satysfakcję. Końcem 
roku zaczęliśmy działać, żeby stworzyć 
coś nowego. Drużyna juniorów trenuje i 
ma się dobrze, ale postawiliśmy też na ze-
spół seniorski. Podkreślaliśmy, że naszym 
celem jest medal, choć nie marzyliśmy, że 
od razu będzie to złoto. Teraz przed nami 
kolejny poważny cel – letnie mistrzostwa 
Polski na kortach.           Monika Niemiec

Głównym sponsorem UKS „Beskidy” 
jest Grupa ZARMEN, a wspierają klub: 
Miasto Ustroń, Mokate, Loyd, Lotto, 
Lellek Group, Pokrycia Dachowe Gold, 
Matex Dom i Ogród.           

Uczniowski Klub Sportowy „Beskidy” ma na swoim koncie dwa indywidualne 
medale mistrzostw Polski w kolorze brązowym i drużynowe złoto, ale to nie 
koniec sukcesów. Maciej Kazanowski wywalczył dwa medale na mistrzostwach 
śląska, a debel Kowalczyk/Panfil wygrał turniej we Włoszech.

G. Panfil i M. Kowalczyk po turnieju we Włoszech.



14   Gazeta Ustrońska                                                                                                6 kwietnia 2017 r. 

POCZTÓWKĄ PISANE 
Na ekranie można było oglądać dawną pocztówkę, później 

dzisiejszy wygląd danego miejsca, a następnie znowu historyczny 
widok. O historii pocztówek opowiedział współautor wydawni-
ctwa, farmaceuta z wykształcenia, historyk z zamiłowania Prze-
mysław Korcz. Mini wykład był imponujący, jeśli chodzi o ilość 
przekazanych informacji. – Tak pięknie nas ten film wprowadził 
w temat. Nie wiem, czy państwo mieliście podobne uczucia, ale 
ja czułem się tak, jakbym zaglądał przez okno historii. Większość 
pokazanych budynków istnieje do dziś i pełni jakąś funkcję. Mamy 
jednak na pocztówkach wiele takich, o których już dawno byśmy 
zapomnieli, gdyby nie zostały uchwycone w kadrze. Są również 
pocztówki, co do których nie mamy pewności, co przedstawiają 
– mówił P. Korcz (…).

WIELKANOCNE SMAKI 
22 marca uczniowie klasy 3a Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustro-

niu spotkali się z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich Ustroń 
Centrum na cyklicznych już warsztatach dotyczących przygotowa-
nia i wypieku potraw świątecznych Śląska Cieszyńskiego. Przed 
Bożym Narodzeniem uczniowie uczestniczyli w przygotowaniu 
i procesie wypieku świątecznych ciasteczek – aż 12 rodzajów.

FELIETON: KWIECIEŃ-PLECIEŃ
Wczoraj był piękny wiosenny dzień. Ale dzisiaj jest zupełnie 

inaczej; powiał wiatr, ochłodziło się i zaczął padać deszcz. Nic 
tylko siedzieć w domu i czekać na zmianę pogody. Już jutro, 
najpóźniej pojutrze pogoda ma się zmienić i ciepła wiosna ma 
do nas powrócić. Tak kwiecień już na samym początku przypo-
mina przysłowie o sobie: kwiecień – plecień, co przeplata trochę 
zimy, trochę lata. Należy tylko mieć nadzieję, że z każdym dniem 
tej zimy będzie coraz mniej, a lata coraz więcej. Wybrała: (ed) 

www.ustron.pl

10 lat temu
Czyszczenie dywanów i tapicerki. 
(33) 854-38-39, 602-704-384.

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

KOMANDOR-Cieszyn, ul. Stawo-
wa 27 – szafy, garderoby, zabudo-
wy wnęk z drzwiami przesuwany-
mi i nie tylko… Zamów bezpłatny 
pomiar. RATY 0%. 728-340-518,  
33-854-22-57. www.komandor.pl

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

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

Usługi stolarskie, stolarstwo ar-
tystyczne. www.swiatzdrewna.pl  
518-394-722.

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

Pokój do wynajęcia. 505-201-564.

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

Przeprowadzki + ekipa. Usługi 
transportowe. 601-47-81-08.

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

Ustroń - najpiękniejsza część dziel-
nicy Poniwiec - apartament lub po-
kój do wynajęcia. (33) 854-51-97.

Mieszkanie nowe tanio sprzedam. 
515-286-714.

Działkę budowlaną sprzedam. 
515-286-714.

Poszukuję pokoju do wynajęcia na 
dłuższy okres. 695-372-955.

Kupię stare motocykle oraz wszy- 
stkie części, mogą być niekomplet-
ne. 507-227-144

Sprzedam: RENAULT CLIO rocz-
nik 2003 poj. 1,2 cm3 + opony zi-
mowe, stan DOBRY. 512-145-205.

 
6-7.04    Na Szlaku     ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73
8-9.04    Rumiankowa     ul. Skoczowska 76  tel. 300-30-40
10-11.04  Centrum     ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
12-13.04  Na Zawodziu     ul. Sanatoryjna 7   tel. 854-46-58
14-15.04  Elba     ul. Cieszyńska 2  tel. 854-21-02
16-17.04  Centrum     ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
 Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście.

7 IV 8.40 Warsztaty Telewizyjne, MDK „Prażakówka”
7 IV  17.00 Spotkanie z Christianem Jaworskim na temat 
   „Kurdystan Iracki jako oaza tolerancji religijnej na
   Bliskim Wschodzie”, Muzeum Ustrońskie
8  IV  9.00 Ustrońskie Targi Staroci, MDK „Prażakówka”
15 IV 18.00 Koncert Pasyjny Beaty Bednarz, MDK „Praża- 
   kówka”
20 IV 12.00 Miejski Konkurs Pięknego Czytania, MDK „Pra- 
   żakówka”, s.7. Zgłoszenia do 11.04 
20 IV 17.00 Zebranie mieszkańców Ustronia Górnego, Szkoła  
   Podstawowa nr 1

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE

Wiosenne porządki.                                                     Fot. M. Niemiec

*  *  *

*  *  *

Przyjmę do pracy w gastronomii (bufet, kuchnia) 
na pełny etat. 

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie. 
Zbójnicka Chata na Równicy. Tel. 602-218-918

14/2017/5/R

4.04.2017 r. zostały opublikowane konkursy ofert:
1) Przebudowa łącznika drogowego pomiędzy ul. 3 Maja oraz ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Ustroniu w zakresie budowy urządzeń odprowa-
dzających wody deszczowe do Młynówki Ustrońskiej w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gmin-
nych” – termin składania ofert – do dnia 12.04.2017 do godziny 10:00.
2) Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej na ul. Szpitalnej  
w Ustroniu – termin składania ofert – do dnia 12.04.2017 do godziny 10:00.
3) Wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew rosnących na terenie 
Miasta Ustroń w 2017 roku – termin składania ofert – do dnia 12.04.2017 
do godziny 10:00.

Więcej na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl

KONSULTACJE
I PRZETARGI
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K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) szyna budowlana, 8) gatunek literacki, 
9) coś kiepskiego, 10) w ręku stolarza, 12) klub żużlowy 
z Torunia, 14) stolica Podkarpacia, 15) ocena czegoś,  
16) formowany przez harcerzy, 19) kultowy polski 
zespół rockowy, 22) lepsze od marmolady, 23) na kró-
lewskiej skroni, 24) do wspinania dla początkujących.
PIONOWO: 2) część walki bokserskiej, 3) popularny 
męski chór z Niemiec śpiewający przeboje, 4) mały 
Adam, 5) hinduska bogini czasu, 6) przydatne w kuchni, 
7) grecki wulkan, 11) czule o stolicy Polski, 13) kuzyn 
tabaki, 17) owce na wypasie, 18) ostry i skalisty grzbiet 
górski, 20) ryba z kolcem, 21) tucznik.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter  
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwią-
zania oczekujemy do 14 kwietnia.

Rozwiązanie Krzyżówki z numeru 12

WIOSNA RADOSNA
Nagrodę w wys. 50 zł otrzymuje: Zofia Kozieł  

z Ustronia, ul. Ogrodowa. Zapraszamy do redakcji.

Nie taki dawny Ustroń.

Od kilku sobót grupa studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
spotyka się o godz. 9.00 w parku Lazarów, obok Fundacji Esprit. 
Prowadzącą te spotkania jest wykładowczyni języka angielskiego 
Beata Luber. Jak się okazuje, jest ona też świetną instruktorką 
nordic walkingu. Po krótkiej rozgrzewce grupa udaje się na 1,5 
godzinny spacer, przeważnie nad Wisłą. Na zakończenie również 
ćwiczenia rozciągające. Niesamowite, ile ciekawych ćwiczeń 
można zrobić przy pomocy dwóch kijków.

Dodatkową motywacją, żeby się spotykać co sobotę, jest 
możliwość porozmawiania ze znajomymi, których się widzi  
i pozdrawia w Ustroniu jadąc samochodem, bez możliwości 
bezpośredniego kontaktu.

Zapraszamy więc wszystkich, bez względu na wiek. Każda 
sobota, godz. 9, park obok Fundacji Esprit.     Andrzej Piechocki

USTROŃ  WYMIATA

DOŁĄCZCIE
DO  SENIORÓW

20 i 21 marca w cieszyńskim Teatrze im. A. Mickiewicza 
odbywał się Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów 
Artystycznych Śląska Cieszyńskiego. Do udziału w konkursie 
zgłoszono 28 zespołów, wśród których szczególnie utytułowa-
ne zostały ustrońskie grupy. W kategorii „zespoły taneczne”, 
pierwsze miejsce przyznano zespołowi mażoretkowemu „TĘ-
CZA” oraz zespołowi tanecznemu „ABSURD” (oba z MDK 
„Prażakówka” w Ustroniu), natomiast nagrodę specjalną w tej 
kategorii otrzymał zespół akrobatyczny „ARABESKA”, również 
z MDK „Prażakówka”. Wśród zespołów teatralnych pierwszym 
miejscem wyróżnione zostały teatrzyk „BURATINO” z Klima-
tycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu i zespół teatralny 
„FIGLIKI” z MDK „Prażakówka”. Pierwsze miejsce wśród 
zespołów muzycznych zajął zespół wokalno-instrumentalny 
„BEMOLKI” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu, nato-
miast pośród laureatów miejsca drugiego były PURPLE SKY  
z MDK „Prażakówka”oraz „GAMA 2” z Gimnazjum nr 2; Zespół 
wokalno-instrumentalny „WIOLINKI” ze Szkoły Podstawowej nr 
6 uplasował się na miejscu trzecim. Jedynie w kategorii zespołów 
folklorystycznych Ustroń nie został utytułowany. Jury konkursu 
nagrodziło też indywidualnym wyróżnieniem Radosława Stojdę 
z zespołu muzycznego PURPLE SKY z MDK „Prażakówka”  
w Ustroniu. 

Rehabilitacja
– Gimnastyka lecznicza
– Gimnastyka dla mam z niemowlakami
– Diagnostyka
– Elektroterapia
– Masaże
– Kinesiotaping

Ustroń, ul. Drozdów 8a, tel. 33 854 56 16  

NOWOŚĆ!

10% rabatu dla pacjentów 
zdeklarowanych 

w Przychodni Medica s.c.

14/2017/6/R
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KUŹNIA NOKAUTUJE

W pierwszym spotkaniu po przerwie 
zimowej Kuźnia Ustroń zmierzyła się  
z Koszarawą Żywiec. Podopieczni Ma-
teusza Żebrowskiego zaprezentowali 
się jednak poniżej oczekiwań i dopiero  
w ostatnich minutach uratowali remis. 
Idealną okazją do rehabilitacji i zdobycia 
pierwszego zwycięstwa w tym roku był 
mecz ze Skałką Żabnica, który odbył się 
1 kwietnia. Kuźnia Ustroń od samego 
początku zdominowała rywala, grała ofen-
sywnie i co chwila stwarzała sobie dogodne 
sytuacje do zdobycia bramki. Pierwszy cel-
ny strzał już w 4. minucie oddał A. Sikora, 
który tego dnia był bardzo aktywny w polu 
karnym rywala i wykazywał wielkie chęci 

do zdobywania bramek. Jako pierwszy 
na listę strzelców wpisał się jednak nie 
Adrian, a Mieczysław Sikora, który po 
błędzie obrońcy w 30. minucie otworzył 
wynik tego spotkania. Nie upłynęło nawet 
120 sekund kiedy to wynik podwyższył już 
A. Sikora. Po tej bramce Kuźnia stworzyła 
sobie jeszcze kilka dogodnych sytuacji, 
jednak wynik w pierwszej połowie nie 
uległ już zmianie. Większość kibiców 
zgodnie stwierdziła, że taki rezultat to 
najniższy wymiar kary jaki Kuźnia mogła 
wymierzyć Skałce. Gra w drugiej połowie 
meczu nie uległa zmianie, Kuźnia cały czas 
atakowała, co szybko przyniosło efekty.  
W 47. minucie bramkę zdobył Łukasz 

Błasiak. Dla doświadczonego napastnika, 
który do drużyny z Ustronia dołączył  
w przerwie zimowej, był to już drugi mecz 
z rzędu, w którym wpisał się na listę strzel-
ców. Bardzo szybko, bo już w 49. minucie, 
gospodarze po raz kolejny podwyższyli 
prowadzenie. Swoją drugą bramkę w tym 
meczu zdobył M. Sikora. Wynik ustalił  
w 59. minucie Krystian Strach, który 4 mi-
nuty wcześniej zmienił zdobywcę dwóch 
trafień. Rezultat spotkania mógł być jesz-
cze wyższy, jednak w 76. minucie arbiter 
nie podyktował karnego dla Ustronia. Skał-
ka Żabnica była w tym spotkaniu bezradna. 
Goście tylko dwukrotnie zagrozili bramce 
Kuźni, jednak za każdym razem Patryk 
Kierlin interweniował bardzo pewnie  
i skutecznie. 

Kuźnia wystąpiła w składzie: Patryk 
Kierlin – Kacper Brachaczek, Konrad 
Pala, Michał Pszczółka, Damian Madzia 
(od 46 min. Ariel Moskała), Mieczysław 
Sikora (od 55 min. Krystian Strach), To-
masz Czyż, Arkadiusz Trybulec, Mateusz 
Zaczek (od 65 min. Damian Ścibor), Łu-
kasz Błasiak, Adrian Sikora (od 57 min. 
Robert Madzia). 

Pomeczowe komentarze: 
Trener Skałki Adam Śliwa: Kuźnia 

nas zdominowała. Popełnialiśmy szkolne 
błędy w pierwszej połowie. Wyszliśmy na 
ten mecz bez woli walki i ambicji. Wynik 
meczu mówi sam za siebie.

Trener Kuźni Mateusz Żebrowski: 
Cieszymy się, że udało nam się wygrać 
mecz i zdobyć kilka bramek. Myślę, że 
skuteczność była na zdecydowanie lep-
szym poziomie niż w spotkaniu inaugu-
rującym. Mimo wszystko żal tych kla-
rownych sytuacji, które stworzyliśmy  
w pierwszej połowie spotkania, ale brawa 
dla chłopaków, że na początku drugiej 
połowy szybko zamknęli mecz zdoby-
wając dwie bramki i konsekwentnie bro-
niąc dostępu do naszej bramki. Udało 
się też zachować czyste konto, z czego 
jestem bardzo zadowolony. Już myślimy  
o kolejnym spotkaniu. 

                           Tekst i foto: Arkadiusz Czapek 

1 KS Kuźnia Ustroń 46 61:9
2 Wisła 43 65:15
3 Żywiec 35 38:17
4 Czechowice 32 29:19
5 Dankowice 29 36:35
6 Skałka Żabnica 27 32:35
7 Bestwina 27 32:21
8 Chybie 24 34:32
9 Drogomyśl 24 29:29
10 Wilkowice 20 25:36
11 Koszarawa 19 18:28
12 Pruchna 15 17:33
13 Zebrzydowice 12 22:42
14 Pietrzykowice 10 15:36
15 Leśna 10 14:42
16 Cisiec 6 14:52

  

KS Kuźnia Ustroń - LKS Skałka Żabnica - 5:0


