praca
ukończony zostanie drugi
etap robót, a w maju roz-

Na stadionie Kuźni
wre. Już niedługo

pocznie się ostatni.
Więcej na str. 4
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Modernizacja basenów solankowych wraz

z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz remontem i wzmocnieniem dachu hali basenowej
w budynku Uzdrowiskowego Instytutu Zdrowia kosztowa-

ła prawie 10 mln zł.

Więcej na str. 9

Pierwsza runda Spartakiady Dzielnic za nami, szczegóły na stronie 16.

Fot. M. Niemiec

EGZAMINY GIMNAZJALNE
Gimnazjaliści III klas przystąpili do egzaminu wieńczącego ten etap edukacji. Składał
się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z języka
obcego nowożytnego.

W G-1 do egzaminów przystąpiło 87 uczniów z czterech klas, w G-2 – 65 uczniów
z trzech klas. Dwie osoby z „Jedynki” zdawały egzamin z języka niemieckiego, pozostali
przystąpili do sprawdzenia swoich umiejętności w języku angielskim. Uczeń przystępujący
do egzaminów mógł wnieść na salę pióro lub długopis z czarnym atramentem, a także –
w drugiej części – linijkę. Pomoc ze słowników lub kalkulatora nie była możliwa, ale, jak
zaznaczają dyrektorzy gimnazjów, treści z części humanistycznej oraz poziom trudności
matematycznej nie były skomplikowane.
Co w przypadku stwierdzenia u ucznia dysleksji, dysgrafii lub niepełnosprawności intelektualnej? Po okazaniu odpowiednich dokumentów i zatwierdzeniu ich przez Okręgową
Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie, uczeń taki ma doliczony czas zdawania egzaminu:
jeżeli test trwa 60 minut, dla takiej osoby dolicza się czas do 80 minut, w przypadku zaś
egzaminu 90-minutowego – zwiększa się czas do 135 minut. W zależności od dysfunkcji,
możliwe było także zdawanie egzaminu zawierającego inne treści.
Gimnazjaliści na wyniki końcowe czekać będą do połowy czerwca. Przystąpienie do
egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku,
jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać.
(aj)

21 uczniów szkół podstawowych wzięło udział
w tegorocznym Miejskim
Konkursie Pięknego
Czytania, w którym po raz
pierwszy obowiązywały
nowe zasady.
Więcej na str. 15

TYCZKA W LIPOWCU
W sobotę, 29 kwietnia odbędą się XXXI
Międzynarodowe Mistrzostwa Ustronia
w Skoku o Tyczce o Puchar Burmistrza
Miasta Ustroń. Organizatorzy zapraszają
kibiców na ten widowiskowy turniej na
boisko Szkoły Podstawowej nr 5 w Lipowcu. O godz. 9 startować będzie grupa
młodsza, a o godz. 11 – grupa starsza. Do
zawodów stanie mocna ekipa ze Słowacji,
zapowiada się więc ciekawa rywalizacja.

ŚWIĘTO „PRZYJAZNEJ” PRL
Pochody pierwszomajowe są dziś wspominane z różnymi odczuciami. Dla jednych
stały się symbolem zniewolenia ludzi przez władze komunistyczne, dla drugich
znów to symbol zabawy i święta. Jaka jest geneza Święta Pracy?

1 maja 1886 roku w Chicago, podczas strajku robotników, którzy domagali
się 8-godzinnego systemu pracy, lepszych zarobków oraz warunków, w jakich
wykonywali swoje zawodowe obowiązki – doszło do dramatycznych wydarzeń.
W trakcie demonstracji policja ruszyła z bronią na robotników. Wielu z nich straciło
życie, wielu zostało rannych. Dla upamiętnienia tego dnia Międzynarodówka trzy lata
później ustaliła, że właśnie pierwszy dzień maja będzie Świętem Pracy, zwanym też
Międzynarodowym Dniem Solidarności Ludzi Pracy.
(cd. na str. 2)
27 kwietnia 2017 r.
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ŚWIĘTO
„PRZYJAZNEJ” PRL
(cd. ze str. 1)
– Święto Pracy nie wywodzi się z PRL, natomiast władze
„upaństwowiły” go w 1950 roku i, trzeba uczciwie powiedzieć,
chciały uczynić z tego święta swoje narzędzie propagandowe
– mówi Karol Brudny, prezes Stowarzyszenia Miłośników
Kuźni Ustroń. – Obchody tego dnia były huczne. W środowisku
robotniczym odbierano go różnie. Byli tacy, którzy chętnie
w tym uczestniczyli, zdarzali się też tacy, którzy szczycili się
tym, że nie poddawali się idei władzy. U nas, w środowisku
kuźniczym, to święto z czasem nabrało takiego rytuału bliskości.
Ludzie w tym dniu spotykali się towarzysko, z całymi rodzinami.
Była to też okazja, żeby pokazać swoim rodzinom zakład,
w którym się pracowało.
Pochody pierwszomajowe poprzedzone były akademiami, podczas których najpierw wygłaszano ideowe, „państwowotwórcze” przemówienia, a następnie prezentowana
była część kulturalno-artystyczna. To był też czas ustalania
i przygotowania się do obchodów Święta Pracy.
– U podstaw tego święta leży powstanie zalążków partii robotniczej po pierwszej rewolucji przemysłowej. W okolicach
Ustronia pierwsza taka partia powstała w 1892 roku. Dlaczego
powstała? Warunki, w jakich żyli ówcześni ludzie, zmusiły
ich do działania. Przednówek, czyli okres, w którym kończyły
się zapasy, a jeszcze nie można było zebrać nowych plonów,

ZMS w pochodzie pierwszomajowym - ok. 1965 rok.

to i owo
z okolicy

Samorząd Brennej jest za
rozpoczęciem prac nad miejscowym planem zagospodarowania rejonu góry Kotarz. Ma
tam powstać Krajowe Centrum
Aktywnego Wypoczynku, czyli całoroczny kompleks sportowo-rekreacyjny.
		
Na terenie województwa
śląskiego znajduje się ciekawy Szlak Architektury

* * *
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Drewnianej. Oznakowany
jest tablicami, które zachęcają do obejrzenia zabytków.
W naszym regionie są to kościoły w Kaczycach, Kończycach Wielkich, Zamarskach,
Nierodzimiu, Wiśle Głębcach
i na Kubalonce. Na szlaku nie
brakuje słynnej Chaty Kawuloka w Istebnej.

* * *

Podobnie jak w Ustroniu,
w innych gminach powiatu
cieszyńskiego również trwają wiosenne zbiórki odpadów
wielkogabarytowych. Mieszkańcy mają okazję, żeby za
darmo pozbyć się niepotrzebnych mebli, zużytego sprzętu
agd i rtv oraz innych rzeczy
zalegających piwnice i strychy.

powodował, że wielu biedniejszych ludzi miało problemy
z utrzymaniem. Próbowali temu zaradzić poprzez wymuszanie
na swoich pracodawcach lepszych płac czy dni wolnych od
pracy. Zdarzało się, że za te działania spotykały ich szykany.
Pochody pierwszomajowe zaczęły być organizowane przez
ruchy robotnicze. Ustrońskie tradycje tego święta były krzewione
wskutek prężnie działającej tu Polskiej Partii Socjalistycznej –
opowiada Karol Brudny.
1 Maja był, zewnętrznie, dniem uroczystym. Robotnicy
każdego zakładu szli w pochodzie niosąc symbole nawiązujące
do ich miejsca pracy.
– Ustrońska Kuźnia wychodziła ze swoim sztandarem.
Historycznie, robotnicy ustrońscy na początku nie posiadali
swojego sztandaru, postanowili więc zbierać na niego pieniądze: sprzedawali podczas obchodów pierwszomajowych
czerwone goździki. W 1927 roku nabyli sztandar, a raczej dość
ciężki proporzec, który nosił kowal, pan Bujok – mówi Brudny.
– W okresie PRL pochód składał się z grup zakładowych, które
prezentowały się przed lokalnymi władzami. Wyróżniano też
wtedy tzw. przodowników pracy, czyli tych, którzy osiągali
wysokie normy robocze. W tamtym czasie obowiązywał system
centralnego planowania. Produkowane dobra z góry były planowane, a te plany trzeba było zrealizować. W związku z tym
władze chciały wyzwolić u ludzi dodatkowe zaangażowanie
do pracy poprzez honorowanie ich odznaczeniami państwowymi, tytułami, dyplomami, wyróżnieniami. W trakcie pochodu
pierwszomajowego wyróżniano więc ludzi, którzy wykazywali
szczególne chęci i zapał do wykonywanej pracy, stawiano ich
za wzór do naśladowania. W pochodach prezentowane były
podobizny przodowników pracy danego zakładu oraz czołowych
liderów komunistycznych, co było mniej przyjemną koniecznością. Nie wszyscy chcieli nieść na transparentach Lenina, Stalina
czy Marksa, nie było jednak wyboru i zawsze na kogoś musiał
spaść ten obowiązek.
Po oficjalnych obchodach robotnicy uczestniczący w święcie
udawali się na swoje miejsca zbiórek i już we własnym gronie
spędzali resztę tego dnia. W Ustroniu imprezy towarzyszące
odbywały się (już od przełomu XIX i XX wieku) w Parku Kuracyjnym. Co działo się z tymi, którzy nie chcieli i nie uczestniczyli
w Święcie Pracy?
– Zdarzało się, że ktoś nie uczestniczył w pochodach, był wtedy
gorzej widziany w kolektywie pracujących. Dawano mu odczuć
konsekwencje jego nieobecności 1 Maja – stwierdza Brudny. –
W moim środowisku pracowniczym nie spotkałem się z tym,
aby ktoś był mocno szykanowany za to, że nie uczestniczył
w pochodzie.
Warto wspomnieć, że w 1955 roku 1 Maja został wprowadzony do liturgicznego kalendarza przez papieża Piusa XII,
który chciał stworzyć alternatywę dla laickiego, kojarzonego
z komunizmem Święta Pracy. 1 Maja w Kościele katolickim jest
więc wspomnieniem św. Józefa Robotnika, które przetrwało do
dziś. 				
Agnieszka Jarczyk
W Hażlachu za graty rozdawano drzewka.

* * *

Popularny bar „Beczka” na
Kubalonce w latach 30. miał
inny wygląd niż obecnie. Stała
tam pokaźnych rozmiarów browarna beka i spełniała rolę bufetu. Przykryta była blaszanym
dachem na drewnianych słupach. Dach zwieńczony był...
miniaturą Wieży Piastowskiej.
Wygląd baru zachował się na
fotografiach.

* * *

W Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu odbył się powiatowy finał Ogólnopolskiego
Turnieju Motoryzacyjnego.
Turniej składał się z części

teoretycznej i praktycznej. Wygrała drużyna Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych w Skoczowie.

* * *

Kościół ewangelicki w Wiśle
Centrum budowano w latach
1833-1838. Prawie 10 lat temu
wyremontowano wieżę świątyni, co pozwoliło wyeksponować
jej zabytkowe walory. Odnowiono też całą elewację. Od strony
parku powstały alejki i skwer.

* * *

W gminie Strumień ruszyły
remonty budynków szkolnych.
Te największe to termomodernizacja podstawówek w Zabłociu i Bąkowie. Na te zadania
z gminnej kasy pójdzie 2 mln
zł.
(nik)
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KRONIKA MIEJSKA
POROZMAWIAJMY O GODNOŚCI
29 kwietnia, w sobotę, w Muzeum Marii Skalickiej o godz.
17.00 odbędzie się wykład dr. hab. Marka Rembierza.

WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy 112
Policja Ustroń 33 856-38-10
		

33 854-34-13

Straż Pożarna Polana

* * *

EKSLIBRIS - GRAFIKA W MINIATURZE
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu
serdecznie zaprasza na wykład pani Ewy Liszki pt. „Ekslibris –
grafika w miniaturze”. Spotkanie odbędzie się 10 maja (środa),
o godz. 17.00 w Czytelni.
Ewa Liszka jest starszym kustoszem, kierownikiem Działu
Grafiki im. Pawła Stellera Muzeum Historii Katowic.

* * *

ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ
Bank Spółdzielczy w Ustroniu i Muzeum Ustrońskie zapraszają
na uroczyste otwarcie wystawy malarstwa Kazimierza Upławy
(1932-1990), wieloletniego dyrektora Banku Spółdzielczego
w Istebnej, aktywnego działacza spółdzielczego, pedagoga,
uzdolnionego malarza i rysownika. Wernisaż odbędzie się 5
maja (piątek) o godz. 18.00 w Muzeum Ustrońskim. O oprawę
muzyczną zadba Kapela Polana z Żywiecczyzny.

		

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
18 IV 2017 r.
W trakcie wykonywania czynności przy ul. Traugutta mandatem
w wysokości 100 zł ukarano kierowcę niestosującego się do znaku zakazu zatrzymywania się.
18 IV 2017 r.
Przeprowadzono kontrolę posesji przy ul. Gościradowiec
odnośnie wywozu nieczystości
ciekłych. Nałożono jeden mandat w wysokości 100 zł.
19 IV 2017 r.
Straż miejska w dalszym ciągu
prowadzi stałe patrole wokół
placówek szkolnych na terenie
miasta.
20 IV 2017 r.
Udział w zebraniu rady osiedlowej Ustronia Górnego.
21 IV 2017 r.
Mandatem w wysokości 50 zł
ukarano właściciela psa za nieposprzątanie w czasie spaceru
po swoim pupilu.
21 IV 2017 r.
Udział w zebraniu rady osiedlowej Ustronia Poniwiec.
(ed)

* * *

PLOTKA

Muzeum Marii Skalickiej zaprasza na Koncert Wiosenny
w wykonaniu Collegium Canticorum, który odbędzie się 12 maja,
w piątek o godz. 17.00. Wstęp wolny.

Scena Polska i Muzeum Marii Skalickiej zapraszają na spektakl „Plotka” Francisa Vebera. Wyjazd dla grupy niedzielnej 30
kwietnia punktualnie o godz. 16.00 spod Lidla w Ustroniu.

KONCERT WIOSENNY

* * *

* * *

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Gustaw Sikora
lat 76		os. Manhatan
Karol Drozd		
lat 59		os. Centrum
Jerzy Kowalczyk
lat 81		os. Cieszyńskie

17/2017/1/N

„Nie czas jest nam dany, ale chwila.
Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas”. Georges Poulet

Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili
dzielili smutek i żal, okazali wiele serca,
wzięli tak liczny udział we mszy świętej
i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
naszego kochanego Męża i Tatusia

śp. Jerzego Kowalczyka

dziękują
żona i córka z rodziną.
Szczególne podziękowania za piękne i wzruszające
słowa o naszym Mężu i Tacie składamy
p. Bogumile Czyż-Tomiczek,
p. Dorocie Cudzich-Kopel i p. Karolowi Chraścinie
oraz ks. Mirosławowi Szewieczkowi za sprawowanie
mszy świętej.

AKTYWNY WEEKEND

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia zaprasza od
28 do 30 kwietnia na Aktywny Weekend w Ustroniu. W piątek
o godz. 17.00 odbędzie się SEMINARIUM SPORT I ZDROWIE (OW „Kolejarz”, Ustroń Jaszowiec), czyli: diagnozowanie
i leczenie kontuzji, określenie stopnia urazowości, plany treningowe, suplementacja i dietetyka w sporcie, badania wysiłkowe,
konsultacje, testy. W sobotę o godz. 12.00 odbędą się IX Mistrzostwa Ustronia w Sprintach Narciarskich w stylu klasycznym
na Nartorolkach. Biuro Zawodów: parking przy Alei Legionów
(obok stacji benzynowej CPN przy ul. 3 Maja). Na niedzielę
przypadnie Dzień Otwarty Sportu (parking przy Alei Legionów,
ul. 3 Maja), a w trakcie: trening otwarty Ustrońskiej Szkoły Narciarstwa Biegowego, trening otwarty Ustrońskiej Szkoły MTB,
testy opon, nartorolek, rolek, sprzętu Street Surfing, kiermasz
sprzętu sportowego, ekspozycja nart biegowych i nartorolek klasy
mistrzowskiej, pokazy serwisowania nart biegowych, pokazy
serwisowania sprzętu kolarskiego. Początek o godz. 10.
17/2017/2/R

17/2017/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

17/2017/3/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
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Za boiskiem postawiony jest budynek zaplecza techniczno-socjalnego. Obecnie trwają prace
wykończeniowe.
Fot. W. Suchta

REWITALIZACJA
KOMPLEKSU SPORTOWEGO TRWA
Na stadionie Kuźni praca wre. Już niedługo ukończony zostanie drugi etap robót.
W maju br., po wyłonieniu wykonawcy, planowane jest rozpoczęcie realizacji
ostatniego etapu prac.

Wykonane jest już pełnowymiarowe
boisko o nawierzchni sztucznej z piłkochwytami i instalacją do zraszania boiska.

MAJÓWKA
NA CZANTORII
Oficjalne otwarcie sezonu grillowego na
Czantorii już 29 kwietnia. Przez 5 dni będzie można smakować i relaksować się na
wysokim poziomie. Turystów i mieszkańców zabawią gawędziarze, muzyka i harce
ze zbójnikami, dla szykują się warsztaty
z grillowania. Będzie pieczenie prosiaka
i barana. W programie również Międzynarodowy Festiwal Kuchni Zbójnickiej!
Kolej linowa, wieża widokowa, tor saneczkowy, sokolarnia czynne przez całą
majówkę do 18.30.

Firmą odpowiedzialną za te prace był Tamex S.A. Za drugi etap trwających właśnie
robót odpowiada Energo-Bud.

BIEG CHARYTATYWNY
WSZYSCY JESTEŚMY ZWYCIĘZCAMI
29 kwietnia odbędzie się Bieg Charytatywny dla dzieci pod hasłem „Wszyscy
jesteśmy zwycięzcami”. Start w Parku Kościuszki w Ustroniu (obok kortów tenisowych). Na czele biegu stać
będzie utytułowana biegaczka górska
i instruktorka Ania Sikora (Fantastic Ania
Sikora). Dzieci pobiegną bezpieczną
i przyjazną trasą wyznaczoną po bulwarach rzeki Wisły (ok. 1 km). Na wszystkich uczestników czeka upominek. Każdy
z biegaczy otrzyma wodę i bon na posiłek

Fot. W. Herda
18 kwietnia o godz. 15.30 na ul. A. Brody policjanci zatrzymali
49-letniego ustroniaka, który, kierując toyotą land cruiser, zjechał
z drogi i uderzył w słup energetyczny. Funkcjonariusze badający
mężczyznę alkomatem stwierdzili u niego 3 promile alkoholu. Toczy
się postępowanie w tej sprawie.
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– Trwają prace wykończeniowe budynku
zaplecza techniczno-socjalnego. Budynek
ma dwie kondygnacje. Na parterze znajdują się szatnie dla zawodników, ubikacje, kotłownia, siłownia, gabinet lekarski
i ogólnodostępne ubikacje dla kibiców
– wymienia Sławomir Bąk z Wydziału
Inwestycji, Architektury i Gospodarki
Gruntami Urzędu Miasta Ustroń. – Na
piętrze natomiast jest świetlica z zapleczem kuchennym, szatnia dla zawodników
i sędziów, biuro i spikerka oraz magazyn
sprzętu sportowego. Do wykonania pozostają jeszcze sufity podwieszane, gładzie
i okładziny ścian wraz z malowaniem, warstwy podłogowe, a także montaż osprzętu
instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji
mechanicznej. Stawiane są także trybuny
z zadaszeniem na 660 osób.
30 marca br. został ogłoszony przetarg
nieograniczony, z którego już niedługo wyłoniona zostanie firma realizująca
roboty w trzecim, końcowym etapie,
na który składać się będzie budowa boiska głównego o nawierzchni naturalnej
z nawodnieniem i piłkochwytami, małe
boisko treningowe o nawierzchni sztucznej, wewnętrzna droga dojazdowa,
ogrodzenie stadionu, zmodernizowany
zostanie także parking od strony ulicy
Gałczyńskiego.
Zakończenie wszystkich prac budowlanych planowane jest na maj 2018 roku.
(aj)

regeneracyjny, który wydawany będzie na
Rynku w Ustroniu. Bieg organizowany
jest przez „Można Inaczej” w ramach
projektu „Ze sportem nam do twarzy”.
Fundacja Banku Zachodniego WBK dofinansowuje działania projektowe.
Do udziału zaproszone są wszystkie
dzieci (pod opieką i za zgodą opiekunów).
Do biegu można zgłaszać się mailowo: osrodekmoznainaczej@vp.pl, telefonicznie:
500-231-259 / (33) 854-33-99 lub w dniu
biegu u organizatorów.

Fot. W. Herda
Również 18 kwietnia o godz. 15.40 na skrzyżowaniu ul. Cieszyńskiej
z Katowicką kierujący mercedesem 22-letni mieszkaniec Cieszyna
zderzył się ze scodą octavią, kierowaną przez mieszkańca Lesznej
Górnej. Policjanci sprawę skierowali do sądu okręgowego celem
wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.
27 kwietnia 2017 r.

Zdaniem
Burmistrza

O bezpieczeństwie
na drodze wojewódzkiej 941
mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

* * *

Co roku nadejście prawdziwej wiosny zwiastują nowe narodziny w Leśnym Parku Niespodzianek w Ustroniu. Tym razem zobaczyć możemy na przykład małe muflony oraz dziki.
- Nie spodziewaliśmy się pierwszego porodu tak szybko, ale to znaczy, że czekają nas
kolejne. Nadeszła wiosna i przyroda w Leśnym Parku Niespodzianek budzi się do życia mówi Paweł Machnowski, dyrektor Leśnego Parku Niespodzianek.
Muflony, czyli dzikie owce, to dzisiaj w Polsce rzadkość. Charakterystyczne są zwłaszcza
samce, posiadające duże i zakręcone rogi.
- Dzisiaj w parku mamy prawie 40 owiec muflonów i kilka tryków. Oprócz tego zwiedzający mogą zobaczyć przechadzające się po terenie całego parku małe daniele, które
narodziły się dwa lata temu oraz narodzone niedawno dziki. Zwierzęta najwyraźniej
lubią zbocza Równicy i dobrze im się tutaj żyje. Co roku jesteśmy świadkami przynajmniej kilkunastu narodzin, zarówno u jeleniowatych i żubrów oraz ptaków drapieżnych
i sów - mówi P. Machnowski.
Fot. Jowita Jakóbczyk

KONKURS ORTOGRAFICZNY
5 kwietnia br. w MDK „Prażakówka”
odbył się ortograficzny konkurs, podzielony na trzy kategorie, w którym wzięło
udział 51 osób. Wszystkie prace oceniła
mgr Grażyna Kośmider, według których
wytypowała laureatów konkursu.
Wyniki w klasach III:
Mistrzem ortografii okazała się Maja
Roszczyk, 2. miejsce zajął Tymoteusz Holeksa, 3. miejsce zaś Natalia Bukowczan.
Wyniki w klasach IV:
Tytuł mistrza ortografii zdobyła Aleksandra Chwastek, zaraz za nią uplasował

się Tymoteusz Greń, 3. miejsce zajęła
Florentyna Loter.
Wyniki w klasach V – VI:
Mistrzem ortografii został Patryk Krzemień (kl. VI), 2. miejsce zajęła Aurelia
Kokolus (kl. VI), ex aequo 3. miejsce zajęły Helena Szawłowska (kl. V) i Paulina
Sablik (kl. VI).
Wyniki w kategorii klas I – III szkół
gimnazjalnych:
1. miejsce zajęła Małgorzata Nowak (kl.
II), na 2. miejscu uplasowała się Dominika
Hombek (kl. III), a na 3. miejscu – Natalia
Sobolewska (kl. I).

ŚWIĘTO NARODOWE

TRZECIEGO MAJA
Burmistrz Miasta i Rada Miasta Ustroń zapraszają na uroczystość ekumeniczno-patriotyczną z okazji świąt majowych.

3 maja

Godz. 10.30 – uroczystości ekumeniczne: msza św. w kościele rzymskokatolickim św. Klemensa w Ustroniu, kazanie wygłosi ks. Oskar Wild, wikariusz
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu,
Godz. 11.40 – przemarsz orkiestry, pocztów sztandarowych, uczestników
uroczystości pod pomnik Pamięci Narodowej – Rynek,
Godz. 12.00 – uroczystość słowno-muzyczna i złożenie kwiatów przy pomniku
Pamięci Narodowej.
27 kwietnia 2017 r.

		

Od granicy ze Skoczowem do granicy
z Wisłą nasze miasto przecina droga wojewódzka, zwana dwupasmówką, a od skrzyżowania z ul. A. Brody obwodnicą Ustronia.
Pierwotnie budowana była jako droga
krajowa w zarządzie Okręgowej Dyrekcji
Dróg Publicznych w Krakowie i jeszcze za tego zarządu powstał odcinek od
skrzyżowania z ul. Cieszyńską do Nadleśnictwa. Natomiast odcinek do Obłaźcabudowany był już przez Wojewódzki
Zarząd Dróg w Katowicach. Zmienił się
zarządca, ale problemy pozostały, ponieważ nie zostały zrealizowane pierwotne
plany projektowe, zakładające budowę
węzłów komunikacyjnych, bezkolizyjnych skrzyżowań i bezpiecznych przejść
dla pieszych. Rzeczywistość polityczna
i finansowa sprawiła, że przy stale zwiększającej się liczbie samochodów pojawiły
się poważne problemy z bezpiecznym
skomunikowaniem terenów po jednej
i drugiej strony ul. Katowickiej.
Wciąż jesteśmy świadkami kolizji
i wypadków zdarzających się na skrzyżowaniach DW 941 z drogami gminnymi
i powiatowymi. Z tego powodu miasto
nieustająco wnioskuje do zarządcy o poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców
i użytkowników tej drogi. Ostatnim dużym
sukcesem była przebudowa skrzyżowania ul. Katowickiej z ul. Skoczowską
i Wiejską, ale pozostaje jeszcze kilka
nierozwiązanych kwestii skrzyżowań:
z ul. Dominikańską i Kozakowicką, z ul.
A. Brody, z ul. Myśliwską, ul. Drozdów
i ul. Akacjową.
Staramy się rozmawiać z dyrekcją ZDW,
ale są to trudne rozmowy i czasem prowadzące do zaskakujących rozwiązań.
Jednym z nich jest pomysł zarządcy, by
zamknąć na stałe przejazd przez skrzyżowanie dwupasmówki z ul. Dominikańską
i Kozakowicką. Propozycja takiego rozwiązania wpłynęła do miasta, ale zajęliśmy
zdecydowane i jasne stanowisko, że nie jest
w interesie miasta bezwzględne zamykanie
przejazdów. Stosowna uchwała, przedstawiająca negatywną opinię samorządu,
zostanie poddana pod głosowanie radnych
na najbliższej sesji.
Domagamy się rozwiązań, które sprawią, że mieszkańcy będą mogli bezpiecznie korzystać z tej drogi bez uszczerbku dla
swoich interesów. Zamykanie przejazdów
jest rozwiązaniem pozornym, przenoszącym ruch i zagrożenia w inne miejsca.
Trzeba bowiem jasno powiedzieć, że DW
941 straciła charakter obwodnicy miasta,
a stała się po prostu jedną z kluczowych
dróg przebiegających przez Ustroń.
Spisała: (mn)
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Jak zawsze poruszano różne sprawy, od dróg i kanalizacji po sport i rekreację. Fot. M. Niemiec

TŁOCZNO NA BULWARACH
20 kwietnia w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 odbyło się zebranie mieszkańców
Osiedla Ustroń Górny. Prowadziła je przewodnicząca Zarządu Osiedla Joanna Cieślar,
a obecni byli radni dzielnicy: Adriana Kwapisz-Pietrzyk i Jan Zachar oraz strażnicy
miejscy: Bogusław Puczek i Radosław Pinkas oraz policjant dzielnicowy Wojciech
Jaworski. Na drugą część spotkania, prosto z posiedzenia komisji przybył również
przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz.

Na początku zajęto się sprawami formalnymi, gdyż z funkcji członka Zarządu zrezygnował Krzysztof Wojtyniak.
Zgodnie ze statusem osiedla, jego miejsce
zajmie osoba, która podczas ostatnich
wyborów uzyskała kolejną liczbę głosów.
Nowym członkiem Zarządu będzie Jan
Szczepanek.
Przed zebraniem członkowie Zarządu
rozdawali mieszkańcom gazetkę, w której
można było przeczytać o dotychczasowych
działaniach Zarządu i ich efektach. Taka
sama gazetka leżała na każdym ze stolików. Informowano w niej m.in. o tym, że
w roku 2017 wykonane zostanie oświetlenie na ul. Myśliwskiej, odwodnienie ul.
Olchowej, placu zabaw przy ul. Partyzantów i wiaty przystankowej na ul. 3 Maja.
Z tegorocznego budżetu zostaną sfinansowane projekty: remontu ul. Złotej wraz
z odnowieniem i remontu parkingu przy ul.
3 Maja, na miejscu Starego Domu.
Jeśli chodzi o ul. Jelenica, to w dalszym ciągu trwają na niej prace wodno-kanalizacyjne, więc remont nawierzchni
i oświetlenie będzie realizowane po zakończeniu robót. Remont chodnika koło
Zespołu Szkół Technicznych będzie można
wykonać po skanalizowaniu szkoły, która
już wystąpiła do Starostwa Powiatowego
o zgodę na taką inwestycję.
W sprawie ograniczenia prędkości na
ul. Pod Skarpą, otrzymano odpowiedź
z Wydziału Inwestycji, Architektury
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta,
że nie jest to konieczne ze względu na
parametry drogi zapewniające bezpieczeń-

stwo. Po wizji lokalnej zwężono zjazd dla
wózków dziecięcych do Parku Kuracyjnego. Barierki ochronne przy chodniku
znajdującym się na skrzyżowaniu ul. M.
Skłodowskiej-Curie postawione zostały
jeszcze w grudniu 2016 r.
W gazetce znalazła się też informacja
o tym, że w sprawie ekranów dźwiękochłonnych przy obwodnicy, ze Starostwa
Powiatowego przyszła odpowiedź, że
należy doprecyzować, w którym miejscu
brakuje takich zabezpieczeń.
Okazuje się, że przy wylocie ul. Myśliwskiej, gdzie stoją jedynie dwa domy niechronione ekranami. Właściciele jednego z
domów byli obecni na zebraniu i wyrażali
żal, że miasto nic nie zrobiło w sprawie
ekranów, ale także dla poprawienia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu z ul. Ka-

Na zebraniu obecni byli radni: A. Kwapisz-Pietrzyk i J. Zachar. Obrady prowadziła przewodnicząca Zarządu Osiedla J. Cieślar, a protokołował sekretarz Krzysztof Łazarz. Fot. M. Niemiec

RUSZA
DRUGA EDYCJA

BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO
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towicką. Zdenerwowanemu małżeństwu
tłumaczono, że droga jest wojewódzka,
zarządcą jest Wojewódzki Zarząd Dróg
i miasto nie ma uprawnień do organizacji
ruchu na tej drodze. Cały czas wywiera
jednak nacisk na zarządcę DW 941, żeby
to bezpieczeństwo poprawić. Niestety
wiele pytań, sugestii i pism pozostaje bez
odpowiedzi.
Dłużej dyskutowano o terenach nadrzecznych. Jedna z mieszkanek martwiła
się dużym natężeniem ruchu zwłaszcza w
okolicach Utropka. Pytała o plany budowy
ścieżki i zatoczek wzdłuż torów w stronę
Wisły. Stworzenie tam alternatywnych
terenów rekreacyjnych rozładowałoby
ruch bliżej centrum. Radna A. Kwapisz-Pietrzyk odpowiadała, że trwają intensywne prace nad znalezieniem jakiegoś
rozwiązania.
Największą przeszkodą są jednak
skomplikowane stosunki własnościowe.
Z jednej strony mamy PKP, z drugiej
zarządcę rzeki, czyli Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach,
a na wysokości Brzegów znajdują się tereny prywatne. Jednak znalezienie jakiegoś
wyjścia z sytuacji wydaje się być koniecznością, gdyż piesi, rowerzyści, ludzie jeżdżący na rolkach, hulajnogach stwarzają
potencjalne zagrożenie. Dyskutowano
nad ewentualnymi zmianami ruchu na
ul. Nadrzecznej, ale radna podkreśliła, że
należałoby zapytać tamtejszych mieszkańców, czy np. wprowadzenie ruchu
jednokierunkowego nie skomplikowałoby
im codziennej komunikacji.
Na koniec zebrania sformułowano
wnioski, a było to m.in.: stworzenie nowych terenów rekreacyjnych nad Wisłą,
zbudowanie barierki wzdłuż ul. Spokojnej, dodatkowe ciągi dla pieszych
w parku przy ul. Partyzantów, zmianę
rodzaju worków na odpady komunalne
segregowane, zatrudnienie urzędnika,
który czuwałby nad odwodnieniem na
terenie całego miasta. Monika Niemiec

23 lutego 2017 r. Rada Miasta Ustroń
przyjęła uchwałę nr XXV/285/2017,
która zdefiniowała zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Miasta Ustroń na temat
budżetu Miasta Ustroń na 2018 r.

27 kwietnia 2017 r.

Od lewej siedzą Z. Gluza, B. Stekla, T. Tometczak, I. Staniek, A. Kluz, S. Zwardoń, A. Cibor i R. Siwiec.

Fot. M. Niemiec

NIESZCZĘSNA TOPOLOWA Z KASZTANOWĄ
21 kwietnia do Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjnego Park Poniwiec przybyli
mieszkańcy Poniwca, żeby wziąć udział
w zebraniu zorganizowanym przez Zarząd
Osiedla Poniwiec. Obrady prowadził przewodniczący Zarządu Sławomir Zwardoń,
a towarzyszyli mu: wiceprzewodniczący
- Tomasz Tometczak i Dariusz Galeja,
sekretarz Alina Cibor, skarbnik Bronisław
Stekla. Obecny był przewodniczący Rady
Miasta Artur Kluz, radny dzielnicy Roman
Siwiec, sekretarz miasta Ireneusz Staniek,
strażnicy miejscy: Zbigniew Gluza i Janusz Podżorski oraz policjant dzielnicowy
Wojciech Jaworski. I tutaj również, podobnie jak w Ustroniu Górnym, jednym
z najważniejszych, było pytanie o plac
zabaw. Na tym przy ul. Akacjowej już
niedługo stanie siłownia pod chmurką
dla dorosłych, której realizacja odbędzie
się w ramach budżetu obywatelskiego
2017, jednak dzieci będą musiały jeszcze
poczekać na swoje urządzenia. Dopiero na
przełomie maja i czerwca miasto będzie
składać wnioski o unijne dofinansowanie. Wówczas to ubiegać się będziemy
o pieniądze z Urzędu Wojewódzkiego za
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania
„Cieszyńska Kraina”, której Ustroń jest
członkiem już drugi rok. W ten sposób
mają powstać place zbaw przy ul. Partyzantów, przy ul. Wiśniowej i przy ul.
Akacjowej. Nazwa tej ostatniej ulicy przewijała się podczas zebrania kilkakrotnie.
Po pierwsze z powodu kanalizacji. Na jej
dokończenie mieszkańcy czekają już długo i martwią się, czy ta inwestycja ruszy
w tym roku. Sekretarz miasta Ireneusz
Staniek tłumaczył, że jest pełna dokumentacja i inwestycja na pewno ruszy.
O ul. Akacjowej mówiono również w kontekście bezpieczeństwa na skrzyżowaniu
z ul. Katowicką II. Dzięki działaniom
zarządu udało się zlikwidować tablicę
reklamową, które ograniczała widoczność. Mówiono, że jeszcze jedna reklama wymaga modyfikacji. Jest to tablica
świetlna, której intensywność oślepia
kierowców po zmroku. Zgadzano się co

do tego, że po dokończeniu kanalizacji
ul. Akacjowa będzie wymagała remontu,
a wtedy konieczne jest zbudowanie chodnika.
Pewne emocje wzbudził też inny chodnik, przy ul. Lipowej. W 2019 roku ulicę
tą czeka przebudowa i mieszkańcy chcieli
się dowiedzieć, którą stroną pobiegnie
trakt dla pieszych. Również to, jak zostaną
rozwiązane kwestie wjazdów do domów.
Obecnie robione są odwodnienia ulicy.
Kolejny raz mówiono o ul. Topolowej
i skrzyżowaniu z ul. Kasztanową, gdzie
przeprowadzony remont nie przyniósł
poprawy. Wymienione ulice zostaną wyremontowane. Alina Cibor sugerowała, żeby
"przy okazji" sprawdzić studzienki na ul.
Grabowej i okolicznych ulicach, bo są źle
wyprofilowane, woda je omija i rozlewa
się w dole.
O ul. Grabowej wspominano też omawiając odśnieżanie. Było sporo uwag,
na przykład na temat sensu zasypywania
chodnika, którego mieszkańcy doczekali
się po wielu latach wnioskowania czy
posypywania jezdni niedopuszczoną do
uszarstniania szlaką.
Do stałych tematów zebrań mieszkańców Poniwca należy sprawa oznakowania
niebieskiego szlaku na Czantorię, który

Budżet Obywatelski, zwany również
partycypacyjnym, jest demokratycznym
procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w perspektywie kolejnego roku
budżetowego. Środki przeznaczone na
budżet obywatelski 2018, to tak jak

w roku poprzednim – 360 tys. zł, podzielone po 40 tys. zł na każde osiedle,
a tych jest w Ustroniu 9: Polana, Poniwiec, Zawodzie, Ustroń Górny, Ustroń
Centrum, Ustroń Dolny, Hermanice,
Lipowiec, Nierodzim.
Terminarz: 1-31 maja – zgłaszanie pro-

27 kwietnia 2017 r.

biegnie ul. Lipową. Turyści wysiadający
na przystanku przy wiadukcie, idą prosto
w górę, czyli ul. Akacjową. Nie widzą tam
znaków, więc czują się zdezorientowani.
A wystarczyłaby jedna tabliczka.
Zdaniem mieszkańców nie jest też sprawą kosztowną i trudną położenie kilku płyt
ażurowych w górze ul. Drozdów, żeby
samochody mogły się swobodniej mijać.
Tak jak załatanie sześciu dziur w jezdni na
tej samej ulicy. Jeśli chodzi o łatanie, to jak
każdego roku, rozpoczęło się, gdy tylko
warunki atmosferyczne na to pozwoliły.
Firma, która wygrała przetarg rozpoczęła
prace od centrum i sukcesywnie naprawia
kolejne ulice, w kolejnych dzielnicach.
Gdy dotrze do Poniwca, członkowie Zarządu, chcieliby zostać poinformowani
o pracach. Tak samo zresztą jak o wszystkich innych przedsięwzięciach w dzielnicy. Nie mogą się jednak o to doprosić.
Na koniec A. Cibor zachęcała do korzystania ze strony internetowej Zarządu
Osiedla Poniwiec, za pośrednictwem
której można np. przekazywać wnioski
czy zadawać pytania. Monika Niemiec
Zarząd Osiedla Ustroń Poniwiec dziękuje prowadzącym Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjne Park Poniwiec za nieodpłatne
użyczenie sali.

Pytano o ul. Akacjową, Lipową, Drozdów, Grabową, Kasztanową, Topolową... Fot. M. Niemiec

		

jektów, do 30 czerwca – publikacja
nadesłanych projektów, 1-31 sierpnia –
weryfikacja i opiniowanie projektów, do
1 września – publikacja projektów, 1-14
września – głosowanie mieszkańców na
projekty, 10 października – ogłoszenie
wyników.
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SIŁA SERCA
Z REGGAE
I TEATREM
OGNIA
Cykliczna impreza promująca ideę wolontariatu organizowana już po raz 9
przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i Rodzinie "Można Inaczej" pod patronatem Burmistrza Miasta Ustroń.

WIELKANOCNA KARTKA
Przedszkole nr 2 w Ustroniu jest organizatorem konkursu wielkanocnego. W tym
roku konkurs plastyczny odbył się pod
tytułem „Wielkanocna Kartka”.
Wzięły w nim udział dzieci z ustrońskich przedszkoli. Prace były oceniane
w dwóch kategoriach: dzieci młodsze oraz
dzieci starsze. Jury miało bardzo trudne
zadanie, ostatecznie jednak wytypowano
zwycięzców.

Laureaci w grupie dzieci młodszych: 1.
Kaja Budniok (OP przy SP-3), 2. Olaf Limański (P2), 3. Estera Ząber (P6), wyróżnienie: Wiktoria Macura (OP przy SP-3).
Laureaci w grupie dzieci starszych: 1.
Martyna Janik (P5), 2. Hanna Hałat (P5),
3. Kacper Herzyk (P7), wyróżnienie: Natasza Żyła (P7).
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się
12 kwietnia.

NIE DAJ SIĘ OSTEOPOROZIE
O osteoporozie mówi się stale, bo problem dotyka coraz większą część społeczeństwa. Wiedza jest ważna, ale jeszcze ważniejsze jest, by za nią poszły konkretne
działania – badania, konsultacje, profilaktyka i leczenie.

Na początek kilka faktów. Osteoporoza to choroba, która prowadzi do złamań kości. Mogą to być mikrourazy, jak
i poważniejsze złamania. Najczęściej
złamaniu ulegają kręgi kręgosłupa, kości przedramienia, a także szyjka kości
udowej. Skłonność do złamań to skutek
zmniejszenia gęstości mineralnej kości,
zaburzenia jej struktury i jakości.
Sam proces utraty gęstości mineralnej
kości jest naturalnym procesem, który jest
konsekwencją starzenia się układu szkieletowego. U kobiet rozpoczyna się on ok.
40. roku życia u mężczyzn ok. 45. Ryzyko
zachorowania na osteoporozę zwiększa się

jednak na skutek:
- złej diety;
- palenia tytoniu;
- małej aktywności fizycznej;
- nadużywania alkoholu;
- niedoboru witaminy D.
Osteoporoza może być wynikiem innych chorób, a także stosowania niektórych leków. Tu wiek chorego nie ma
znaczenia. Tak zwana osteoporoza wtórna
może być efektem zaburzeń hormonalnych – nadczynności tarczycy, cukrzycy,
przedwczesnej menopauzy, chorób układu
pokarmowego związanych z zaburzeniami
wchłaniania, przewlekłymi zapalnymi
17/2017/4/R
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Jak co roku czeka wiele atrakcji i wspaniałych występów niezwykłych artystów.
Zaplanowanych jest wiele atrakcji dla
dzieci, w tym malowanie buzi, gry, zabawy i animacje prowadzone przez Eventus
Animacje. Na tegorocznej edycji Siły
Serca nie zabraknie wspaniałego, utalentowanego i charyzmatycznego szefa kuchni.
Specjalnie dla ustrońskiej publiczności
wystąpi Michał Bałazy. Na scenie można
będzie podziwiać dzieci z Małej Brennej. Na ustrońskim rynku wystapią: The
Tree Walkers, now, IKSY, Fama Usługi
Muzyczne, a gwiazdą wieczoru będzie
Rastafajrant. Na zakończenie oczekiwany
co roku niesamowity Inferis Teatr Ognia.
chorobami reumatycznymi, chorób nerek, a także konsekwencją dializoterapii
i chemioterapii.
Osteoporoza dotyka przede wszystkim
seniorów. Początkowo nie daje objawów,
dlatego często mówi się o „cichej epidemii” osteoporozy. Dotyka co trzecią kobietę po menopauzie. Niezwykle ważne jest,
by nie bagatelizować takich objawów jak:
- obniżenie wzrostu,
- utrwalone garbienie się,
- przewlekły ból kręgosłupa.
Badania pozwalające wykryć nawet na
wczesnym etapie osteoporozę, a także
określić ryzyko zachorowania na nią,
można wykonać w Ustroniu w tutejszym
szpitalu reumatologicznym.
– Zachęcamy do skorzystania z oferty naszej Pracowni Densytometrycznej.
Badanie pozwala szybko i bezboleśnie
wykonać badanie pod kątem osteoporozy. Densytometr skanuje ciało pacjenta.
Uzyskany obraz pokazuje gęstość mineralną kości, pozwala m.in. oszacować
ryzyko złamania, wykryć mikrozłamania.
Ponadto, otrzymać możemy informację
o składzie ciała pod kątem ilości tkanki
mięśniowej i tłuszczowej – zauważa Cezary Tomiczek, prezes zarządu Śląskiego
Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen.
Jerzego Ziętka Sp. z o.o. w Ustroniu i dodaje: – Badanie nie wymaga skierowania,
trwa kilka minut. Opis przygotowywany
jest przez specjalistę.
Warto już dziś sprawdzić kondycję
swojego ciała, dowiedzieć się, czy grozi
ci osteoporoza, zadbać o odpowiednią
profilaktykę. Tylko w ten sposób damy
sobie szansę na przeżycie jesieni życia
z zachowaniem sprawności i z szansą na
aktywność ruchową.
(KK)
27 kwietnia 2017 r.

Nowy kompleks basenowy zaspokoi najbardziej wymagających gości i pacjentów. Fot. M. Niemiec

SOLANKOWY KOMPLEKS
Kompleks basenów solankowych w Uzdrowiskowym Instytucie Zdrowia oficjalnie
otwarty po zakończonej modernizacji. Z nowoczesnego obiektu korzystają już
goście i kuracjusze Uzdrowiska Ustroń, a także mieszkańcy i turyści przyjeżdżający do Ustronia. Modernizacja basenów solankowych wraz z pomieszczeniami
towarzyszącymi oraz remontem i wzmocnieniem dachu hali basenowej w budynku
Uzdrowiskowego Instytutu Zdrowia kosztowała prawie 10 mln zł.

Po pół roku intensywnych prac modernizacyjnych Uzdrowisko Ustroń może
się poszczycić nowoczesnymi basenami
solankowymi. To niezwykle popularny
i ceniony przez gości kompleks.
Inwestycja polegała na kompleksowej
modernizacji hali basenowej (znajdują się
tu 4 baseny – 2 duże i 2 mniejsze), strefy
szatni oraz technologii basenowej wraz
z atrakcjami. Modernizacja dotyczyła również podbasenia, czyli tej części, która na
co dzień nie jest widoczna dla gości. Tam
zainstalowana została najnowocześniejsza technologia basenowa. Dodatkowo,
przeprowadzono również termomodernizację budynku (wymieniono okna oraz
wyremontowano strop) Uzdrowiskowego
Instytutu Zdrowia.
Efekty modernizacji są widoczne już
po przekroczeniu progu strefy basenów.
Pierwsza zmiana to nowa aranżacja pomieszczeń – przebudowane zostały szatnie
znajdujące się przy basenach. Skorzystają
z tego także osoby niepełnosprawne, które
będą miały łatwiejszy dostęp do basenów.
Wszyscy goście Uzdrowiskowego Insty-

tutu Zdrowia, nie tylko kuracjusze, już
wkrótce będą mieli do dyspozycji nowy
system kontroli dostępu.
Baseny solankowe w Uzdrowiskowym
Instytucie Zdrowia to podstawa zabiegów z kinezyterapii. Osoby, które znały
już ustrońskie baseny solankowe, teraz
skorzystają z dodatkowych atrakcji – kąpieli wirowych i perełkowych oraz hydromasaży. W obrębie basenu znajduje się
również minitężnia solankowa, zasilana
solanką o stężeniu 5-9% (tutaj odbywają
się inhalacje).
Dzięki przeprowadzonym pracom modernizacyjnym kompleks basenowy zostanie połączony ze strefą saun (strefę
tworzą sauna ziołowa, parowa, sucha oraz
infrared) oraz z komorą kriogeniczną (temperatura -130o C). W obrębie kriokomory
także przygotowano nowe szatnie oraz
strefy higieniczne.
Dodatkowo na powierzchni ponad 200
m2 powstaje nowoczesna strefa fitness
ze strefą cardio, strefą treningu funkcjonalnego oraz strefą wolnych ciężarów.
W połączeniu z bazą zabiegową Medical

& Spa Prestige Club powstanie kompleks,
dzięki któremu Uzdrowisko Ustroń będzie
w stanie zaspokoić potrzeby najbardziej
wymagających gości i pacjentów. Miłośnicy aktywnego trybu życia mogą się spodziewać urozmaiconej i bardzo atrakcyjnej
oferty zajęć sportowych.
Baseny w Uzdrowiskowym Instytucie
Zdrowia wypełnione są solanką o stężeniu 4%. Solanka, która wydobywana jest
w Ustroniu z dwóch odwiertów U3 i U3A,
jest 11-procentową wodą chlorkowo-sodowo-wapniową, żelazistą, jodkową,
fluorkową, co oznacza, że zawiera ona wysokie stężenie chlorku sodu (średnio 95,3
g/dm3) oraz wapnia (średnio 10,5 g/dm3),
żelaza (średnio 26,1 mg/dm3), jodu (średnio 15,5 mg/dm3) i fluoru (średnio 2,8
mg/dm3). Dzięki temu stężeniu ustrońska
solanka zaliczana jest do wód o działaniu
terapeutycznym.
Każdego roku w Uzdrowiskowym Instytucie Zdrowia realizowanych jest 94
tysiące zabiegów oraz gimnastyka w basenie solankowym. Dodatkowo, z tzw. wejść
komercyjnych korzysta 55 tysięcy osób.
Baseny solankowe oficjalnie otwarto
27 kwietnia 1995 r. Przecięcia wstęgi
dokonali wówczas: dyrektor generalny
Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej
Wojciech Guglas oraz przewodniczący
Rady Miasta Ustronia Franciszek Korcz.

* * *

BASEN SOLANKOWY W LICZBACH:
kubatura hali basenowej: 6300 m3
wymiary plaży basenowej: 684 m2
łączna powierzchnia lustra wody: 258 m2
322 tys. litrów wody
stężenie solanki: 3-4%
MODERNIZACJA KOMPLEKSU BASENÓW SOLANKOWYCH W LICZBACH:
520 m2 mozaiki w basenach,
120 m3 betonu,
1200 m2 płyt gipsowo-kartonowych,
23 km kabli i przewodów elektrycznych,
2300 m2 płytek gresowych,
3 tony farby,
12 ton kleju do płytek,
420 m 2 powierzchni stolarki okiennej
i drzwiowej,
18 pomp dla technologii uzdatniania wody,
70 dysz dennych do filtracji wody,
76 dysz do masażu,
5 masaży bocznych,
masaż Tajfun Jet.
17/2017/5/R

27 kwietnia 2017 r.
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USTROŃSKA
MAJÓWKA
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SZCZEPIENIE PSÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

8-10 MAJA 2017 r.

Lipowiec
13.00 		
13.30 - 13.45
14.15 - 14.30
14.50 - 15.40
Jelenica
11.00
11.30
Goje		
Zawodzie
Hermanice
10.00 - 10.30
11.00 - 11.30
13.00
13.30 - 14.30
15.00 - 16.00
Centrum
09.00 - 11.00
15.00 - 17.00
		
Poniwiec
16.30 - 17.00
Nierodzim
14.00 -16.00
		
Polana
10.15 - 10.30
Jaszowiec
11.00 - 11.30
Równica
12.00
Polana
12.30
Dobka
13.30
14.15

08.05.2017 r. / poniedziałek
P. Tomaszko, ul. Lipowska 41
„Bernadka” – most nad potokiem
P. Heller, ul. Nowociny 1
Sklep Spożywczy ul. Lipowska 124
08.05.2017 r. / poniedziałek
Pod wiaduktem – ul. Jelenica
P. Cieślar – „U Jonka na Kępie”
08.05.2017 r. / poniedziałek
P. Hławiczka, ul. Brody 85
P. Puzoń, ul. Szpitalna
P. Gajdacz, ul. Katowicka 151
P. Sikora, ul. Skoczowska 6
Parking obok sklepu EUROSPAR
09.05.2017 r. / wtorek
Przychodnia Weterynaryjna
ul. Grażyńskiego 5 i Gabinet Weterynaryjny
Osiedle Centrum 3
09.05.2017 r. / wtorek
P. Cichy, ul. Akacjowa 60
10.05.2017 r. / środa
Przychodnia Weterynaryjna
w Nierodzimiu, ul. Potokowa
10.05.2017 r. / środa
Obok Motelu
10.05.2017 r. / środa
P. Szkaradnik, ul. Wczasowa 14
10.05.2017 r. / środa
P. Pasterny
10.05.2017 r. / środa
P. Śliwka, ul. Polańska 32
10.05.2017 r. / środa
Sklep Spożywczy
Dobka Ślepa PKS

Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11.03.2004 /Dz. U. 04.69.625 z późniejszymi
zmianami/ szczepieniu podlegają psy w terminie 30 dni od ukończenia przez psa
3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od daty ostatniego
szczepienia! Cena szczepienia wynosi 30 zł. Istnieje możliwość jednoczesnego zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie oraz innym chorobom zakaźnym: nosówce,
parwowirozie, zapaleniu wątroby, leptospirozie i kaszlowi kenelowemu w cenie 80 zł .

28.04 - 2.05

28 KWIETNIA / piątek

Prolog akcji „Płyniemy Polsko”
15.00-18.00 staw kajakowy
• prezentacja skuterów, pokazy waveboardu, animacje
		 dla dzieci, kapela góralska, symboliczny START akcji

29 KWIETNIA / sobota

13.00-16.00 rynek
• warsztaty z samoobrony, wiosenna zumba
od 15.00 Ustroń Jaszowiec - Festiwal Wiankowy
• gry i zabawy, koncerty zespołów, dobre jedzenie,
		 znakomita zabawa

30 KWIETNIA / niedziela

10.00-17.00 rynek - Festiwal Ziemniaka
• pokazy kulinarne, degustacje
15.30 Bar Utropek - Stawianie Tradycyjnego „MOJA”
• wjazd zaprzęgu konnego, odszpunktowanie
		 beczki sezonu 2017 z orkiestrą dętą
17.00-20.00 Amfiteatr - Rockowa Majówka
17.00 Ustrońskie Duety
17.30 wręczenie nagród sportowych za wybitne
			 osiągnięcia sportowe w roku 2016
18.00 Karolina Kidoń
19.00 Mateusz Ziółko

1 MAJA / poniedziałek

10.00-15.00 rynek - Dziecięcy Świat
10.00 bajkowy poranek – dziecięca muzyka mechaniczna
12.30 warsztaty plastyczne
14.00 przedstawienie Koziołek Matołek

BIBLIOTEKA
Niklas Kampargard
„Żyj jak rolnik.
100 sposobów jak żyć
w zgodzie z naturą”
Zbiór 100 porad w prowadzeniu samowystarczalnego gospodarstwa domowego. Ciekawa
pozycja nie tylko dla tych, którzy pragną mieszkać w domu na
wsi, ale i dla tych, którzy marzą
o jakiejkolwiek części hodowli,
ale nie wiedzą jak się do tego właściwie zabrać. Książka wprowadza
w świat uprawy roślin, hodowli zwierząt, czy też konserwacji
urządzeń gospodarczych.

2 MAJA / wtorek

od 10.00 rynek - Siła Serca
• warsztaty, animacje, teatr ognia, koncerty:
		 Fama, Mała Brenna, Rastafajrant
17.00 Bar Utropek - Koncert zespołu „WEEKEND” bilety!

POLECA:
Olivier Truc
„Cieśnina Wilka”
Powieść kryminalna, której akcja rozgrywa się w odległej Laponii. Gdy renifery przeprawiają się
wpław przez zatokę, ginie jeden
z młodych hodowców. Później,
nieopodal świętej skały, policja
znajduje martwe ciało burmistrza
Hammerfest. Zaczyna się seria
tajemniczych zgonów. Sprawą
zajmują się Klemet i Nina, policjanci ze straży reniferów. Z ich
śledztwa wyłania się mroczna
historia zemsty w imię kodeksu
honorowego.

Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu informuje, że termin oddawania prac w konkursie na ekslibris/projekt ekslibrisu zostaje przedłużony do 30 kwietnia.
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Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu 18 maja 2017 roku o godz. 17 00 w SP nr 6 Ustroń
Nierodzim przy ul. Kreta 6 odbędzie się Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Nierodzim, na którym przeprowadzony zostanie
wybór Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Nierodzim.
Warunkiem ważności zebrania wyborczego, zgodnie z §8 ust. 6
w/w Statutu jest obecność co najmniej 3% mieszkańców osiedla,
posiadających prawo wybierania.

ZEBRANIE WYBORCZE
OSIEDLA NIERODZIM

Osiedle Nierodzim obejmuje ulice: Boczna, Bładnicka, Cicha,
Chałupnicza, Czarny Las, Dobra, Gospodarska, Graniczna, Harbutowicka, Katowicka (od nr 200 po stronie prawej i od nr 203
po stronie lewej), Józefa Kreta, Krótka, Lipowska (do nr 16 po
stronie prawej i do nr 21 po stronie lewej), Łączna, Potokowa,
Skoczowska (od nr 107 po stronie lewej i od nr 110 po stronie
prawej), Szeroka, Wąska, Wiejska, Wiklinowa, Zabytkowa,
Zagajnik, Żwirowa.

SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W związku z planowanymi naborami wniosków, Zarząd
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”
informuje o terminach szkoleń dla przedsiębiorców, chcących
założyć nową lub rozwijać dotychczasową działalność gospodarczą. W Ustroniu takie spotkanie będzie miało miejsce w piątek,
28 kwietnia o godz. 17 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Ustroń.

PODARUJ 1 PROCENT

Osoby, które do tej pory nie rozliczyły się z fiskusem mają
jeszcze okazję przekazać 1% swojego podatku ustrońskim organizacjom pozarządowym, które wkładają wiele wysiłku i pracy
w poprawę jakości życia lokalnej społeczności. Pieniądze można
przekazać dla następujących organizacji:
Diakonia Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w RP,
KRS 0000260697, z dopiskiem w rubryce cel: Ewangelickie
Stowarzyszenie „Maria-Marta” w Ustroniu (www.maria-marta.
luteranie.pl),
Fundacja Dobrego Pasterza, KRS 0000047396 (www.fundacjadobregopasterza.ox.pl),
Fundacja Senioralna, KRS 0000564199 (www.zdrowy-senior.
org),
Fundacja Św. Antoniego, KRS 0000100192 (www.fundsa.
ustron.pl),
Klub Sportowy „Kuźnia”, KRS 0000182262 (kskuzniaustron.pl),
Klub Sportowy „Nierodzim”, KRS 0000177110 (www.ksnierodzimjr.futbolowo.pl/index.php),
Stowarzyszenie Kulturalne „Równica”, KRS 0000032061
(www.rownica.ustron.pl),
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Rodzin „Ponad Granicami”,
KRS 0000330742 (www.ponadgranicami.pl),
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej”,
KRS 0000110528 (www.moznainaczej.org.pl),
Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi, KRS
0000099847 (www.niepelnosprawniustron.pl),
Uczniowski Klub Sportowy „Beskidy”, KRS 0000445929
(www.uksbeskidy.pl).

W
dawnym

USTRONIU
1 maja lata 50-te
Zdjęcie przedstawia pochód pierwszomajowy w latach 50. XX w. Na pierwszym planie
widzimy delegację Kuźni Ustroń, prezentującą
emblematy swego zakładu.
Nieco dalej kroczą członkowie kuźniczej
Organizacji Zakładowej Związku Młodzieży
Socjalistycznej. Na fotografii podziwiać możemy także historyczne ustrońskie budynki.
Po prawej znajduje się obiekt dawnego sklepu towarów mieszanych i przemysłowych,
prowadzonego już pod koniec XIX w. przez
Andrzeja Szczepańskiego, wynajmowanego od
połowy lat 30. XX w. przez Huberta Machanka.
W latach 50. XX w. w sklepie handlowano artykułami kuchennymi i gospodarstwa domowego.
Dalej widoczna jest Fisherówka – gospoda prowadzona przez Leopolda Fishera od lat 60. XIX
w. do 1930 r., kiedy to została przejęta przez
Annę i Józefa Pustelników z przeznaczeniem
na restaurację, kawiarnię i piekarnię. W tle
słynna kamienica mieszkalna dla hutmistrzów,
zbudowana w latach 50. XIX w.
Uczniowie Kuźni – 1 maja 1975 r.
Na fotografii z 1 maja 1975 r. widzimy uczniów ustrońskich szkół podstawowych wraz
z nauczycielami, zwiedzających odświętnie udekorowaną Kuźnię Ustroń. Goście witani są przez
Jana Cieślara - sekretarza Rady Zakładowej
Związków Zawodowych (z prawej) oraz Jana
Kłodę – ówczesnego kierownika Kuźni (podaje
rękę). Na zdjęciu podziwiać możemy aktualny
stan realizacji miesięcznego planu pracy, a także
Ludzi Dobrej Roboty, wyznaczanych co pół
roku spośród wyróżniających się pracowników.
27 kwietnia 2017 r.
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W lasach straszy! To prawda stara i znana chyba każdemu. Od- za wyjątkiem blisko z nim spokrewnionego dzięcioła zielonego
rębną sprawą jest to, co tak naprawdę nas w straszy puszczy, czego (czy muszę dodawać, jakiż to kolor piór dominuje u ptaków tego
się boimy wchodząc samotnie w leśną gęstwinę gdy wokół zapada gatunku?). Dzięcioł zielonosiwy na dodatek – wbrew dzięciolej
ciemność, wiatr porusza gałęziami drzew, wszystko wokół podej- tradycji i powinności – niezbyt lubi stukać w drzewa! Taki na przyrzanie trzeszczy, chrzęści i szeleści, światłocienie przybierają mocno
kład dzięcioł czarny swe władztwo nad jakimś kawałkiem terenu
niepokojące kształty, a w każdej plamie cienia coś się kryje i tylko obwieszcza waląc dziobem w drzewa donośnymi salwami, seriami
czyha na chwilę naszej nieuwagi, aby… No dobrze, wystarczy już niczym z karabinu maszynowego, trwającymi nawet do 3 sekund
tych wspomnień! Pewne jest, że akurat w naszej części świata i na i słyszalnymi z odległości 2-4 km! Jego zieloni krewniacy bębnią
terenie naszego kraju, w lasach najgroźniejsze są chmary kleszczy, natomiast rzadziej, krócej i miękko, słabo.
wiele złego można spodziewać się po innych ludziach, a dopiero
Dzięcioł zielonosiwy jest gatunkiem euroazjatyckim, wystęw dalszej kolejności, od czasu do czasu i to tylko wtedy, kiedy się pującym od Francji i Półwyspu Skandynawskiego na zachodzie,
bardzo o to postaramy, niebezpieczne są niektóre gatunki zwierząt. aż po Syberię, Chiny, Mongolię i Japonię. Co jednak ciekawe –
Jednym słowem – w lasach czają się przede wszystkim wytwory obserwacje ornitologów wskazują, że gatunek ten jest w trakcie
naszej mniej lub bardziej bujnej wyobraźni!
kolonizowania nowych terenów i pojawia się w coraz to nowych
Faktem jest jednak, że strach
regionach. W Polsce dzięcioprzed leśną gęstwiną mamy wpiły zielonosiwe można spotkać
sany w genach, a dzicy i pierwotni
na południu (Sudety, Karpaty,
mieszkańcy kniei i różnych leśŚląsk i Wyżyna Śląsko-Krakownych zakątków swoimi głosaska) oraz na krańcach północZIELONE DZIĘCIOŁY
mi przypominają nam o tym, że
no-wschodnich. Wszędzie jest
mamy się bać. Przeciągłe wycie
ptakiem raczej nielicznym, ale
wilka, gardłowy ryk jelenia na
i u nas od lat 90. minionego wierykowisku, pochrząkiwanie dzika,
ku obserwuje się dość wyraźny
hipnotyzujące wręcz nawoływanie
wzrost jego liczebności.
pójdźki, nie wspominając o rykach
Siedliskiem dzięcioła zielononiedźwiedzia brunatnego – tak,
siwego są wszystkie typy lasów,
to z pewnością odgłosy, które
byle byłyby to lasy stare, luźne
w połączeniu z leśnym odludziem
i świetliste, pełne martwych
mogą budzić jeśli nie strach, to
drzew. Ptak ten lubi zwłaszcza
przynajmniej niepokój. Jak by się
lasy łęgowe, grądy i buczyny,
tak nad nimi chwilę zastanowić, to
rzadziej wybiera bory i lasy
przecież są to dźwięki znane i doświerkowe, ale wszędzie osiedla
syć łatwo rozpoznawalne, bowiem
się w pobliżu terenów otwarspopularyzowane i rozpowszechtych. Od mniej więcej 20-30
nione chociażby jako akustyczne
lat osiedla się także w więktło różnych horrorów i filmowych
szych miejskich parkach, a na
„przerażaczy”. W moim osobiPodkarpaciu częściej występuje
stym zestawieniu zwierzęcych głosów, które usłyszane w lesie, w śródpolnych lasach, w zadrzewieniach i szpalerach drzew w dozwłaszcza po raz pierwszy i podczas samotnej wędrówki sprawiły, że linach rzecznych i w pobliżu ludzkich osad niż w lasach. Nic więc
serce zaczęło mi bić nieco gwałtowniej, a włosy gotowe były stanąć dziwnego, że coraz więcej ludzi ma okazję usłyszeć ich „śmiech”,
dęba, nieco inne zwierzęta zajmują wysokie, wręcz „medalowe” kiedy wczesną wiosną zaczynają się ptasie zaloty, a dzięcioły namiejsca. Są to… dzięcioły! Tak, tak, dzięcioły, ale nie „typowe” wołują się, aby połączyć się w pary i przystąpić do lęgu.
i „klasyczne”, o czarnobiałym upierzeniu i z czerwoną czapeczką
Dzięcioły zielonosiwe swoje gniazda wykłuwają w drzewach,
na głowie. Mam na myśli trzy gatunki dzięciołów, które nie dość, najchętniej w spróchniałych lub zamierających, o niezbyt twardym
że barwą swych piór mocno odbiegają od rozpowszechnionego drewnie. Zdaje się, że to takie nieco leniwe ptaki, które mimo budodzięciolego wizerunku, to oprócz charakterystycznego dla tej grupy wy głowy i dzioba typowej dla wszystkich dzięciołów, dla wygody
ptaków „bębnienia”, mają w repertuarze pieśni przypominające zło- nie chcą się przemęczać i tracić czas i siły na kłucie w drzewach
śliwy chichot. Najbardziej szokujące przy pierwszym odsłuchaniu zdrowych, z twardym drewnem.
są przenikliwe i ostre nawoływania „kiaaa” lub cała seria „kuih
Ale to nie ostatnia nietypowa cecha dzięciołów zielonosiwych
kwi-kwi-kwi-kwi-kwi” dzięcioła czarnego. Z kolei chichocząca (oraz dzięciołów zielonych) – ptaki te gardzą kornikami i najchętniej
piosenka dzięcioła zielonego (na zdjęciu młody ptak tego gatunku), żerują na… ziemi, a podstawą ich pożywienia są mrówki, czy to
składająca się z serii 10-18 sylab „kliu” wydaje się być łagodniejsza, dorosłe, czy też ich jaja i poczwarki. Dla zdobycia swego ulubionejakoś mniej dzika niż czarnopiórego kuzyna, ale również potrafi go pokarmu rozgrzebują mrowiska lub po prostu zbierają mrówki
sprawić, że w lesie zaczniemy się rozglądać za kimś, kto się z nas z ziemi lub z pni drzew. W łapaniu mrówek zielonopiórym dzięciozłośliwie i po kryjomu podśmiewuje (niektórzy nazywają ten ptasi łom pomaga długi i lepki język, który jest mniej więcej czterokrotnie
śpiew „śmiechem diabła” albo „czarcim chichotem”). Na tym tle dłuższy od dzioba i może się wysuwać na przynajmniej dziesięć
piosenka dzięcioła zielonosiwego, składająca się z 6-9 gwizdów centymetrów poza jego koniec. To bardzo skuteczne „narzędzie” do
„kii kii kiu kiu kiu kuu”, brzmi najłagodniej, wręcz jakby bardziej penetrowania długich i krętych korytarzy w mrowiskach. W swoim
smutno i żałośniej, i chociaż nie ma zbyt wielu budzących strach jadłospisie dzięcioły te mają również pokarm roślinny – najchętniej
nut, to także nie pozostawia słuchacza zupełnie obojętnym. Szczerze zjadają owoce jarzębiny i bzu czarnego, orzechy laskowe, różne
mówiąc we mnie ostatnio budzi raczej lekkie zniecierpliwienie, ziarna i sok sączący się zwłaszcza wczesną wiosną z drzew.
a czasem – kiedy nieco dłużej pracuję w ogrodzie, przesiadują na
W ubiegłym roku przez przypadek udało mi się moich dzięciolich
tarasie czy po prostu na otwartym szeroko oknie – wręcz irytuje. sąsiadów podkarmić. W swoim ogrodzie układałem murki, ścieżki
Wszystko to za sprawą parki ptaków tego gatunku, która postanowiła i obrzeża z płaskich kamieni. Trochę trwało próbne układanie,
osiedlić się po sąsiedzku.
zmienianie przebiegu a to tego, a to innego fragmentu ścieżki czy
Dzięcioły zielonosiwe są ptakami średniej wielkości, dorasta- obrzeża, potem wkopywanie kamieni, podsypywanie ich piaskiem
jącymi do 27-32 cm długości ciała i 40 cm rozpiętości skrzydeł. itd. Co rusz pod zdaje się ledwo co położonym kamieniem natraZgodnie ze swą nazwą, dzięcioły zielonosiwe są… zielonosiwe: fiałem na mrowisko. I niewiele czasu było trzeba, aby przy takim
mają intensywnie zielone skrzydła, z wyraźnymi jasnymi plam- odsłoniętym mrowisku, w którym w popłochu i panice mrowiły się
kami, oliwkowozielony grzbiet, jasnoszary z lekkim odcieniem mrówki, pojawiał się dzięcioł zielonosiwy i objadał się owadzimi
zieleni spód ciała oraz szarą głowę. Na dodatek samice tego gatunku
„pysznościami”. Ponoć dorosły ptak musi zjeść ich sporo – dobrą
w ogóle nie mają czapeczki, a głowy samców zdobią jedynie szklankę mrówek dziennie. Pewnie w podzięce za suto zastawiony
czerwone plamy na czole. Jednak nie tylko barwy – w sumie stół, w tym roku już od marca dzięcioły zielonosiwe odwdzięczają
elegancko stonowane, brak w nich krzykliwości i nadmiaru eks- mi się swym przeciągłym pokrzykiwaniem.
presji – wyróżniają dzięcioła zielonosiwego od innych dzięciołów,
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda
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– Jest meta Rajdu Sumava i to z życiowym wynikiem. Jeszcze nigdy nie
byliśmy tak wysoko w klasyfikacji generalnej rundy Mistrzostw Czech – mówi
Jarosław Szeja. – To nas niesamowicie
cieszy, szczególnie, że był to dopiero nasz
drugi start tym samochodem, a pierwszy,
w którym walczyliśmy także na mokrej
nawierzchni.
– Mieliśmy okazję powalczyć nie tylko
z trudnymi i zdradliwymi warunkami, ale
także z kilkoma załogami w samochodach
WRC, które bardzo chciały wskoczyć na
nasze miejsce, jednak my zrobiliśmy swoje i obroniliśmy ten wynik – dopowiada
Marcin Szeja.

SZEJOWIE

AWANSUJĄ W PUNKTACJI
Druga runda Mistrzostw Czech, Sumava Klatovy, zakończona została dobrym wynikiem. Ustrońscy rajdowcy uplasowali się na 4. miejscu w klasyfikacji końcowej rajdu.

Mimo zmiennych warunków pogodowych, jakie panowały w sobotę, 22
kwietnia na trasie rajdowej, bracia Szejowie zaprezentowali równą, czystą jazdę.
Pod koniec pierwszej pętli awansowali
na 4. miejsce i ten wynik utrzymali do

końca rajdu. Ponadto, załoga GK Forge
Metkom Rally Team wywalczyła pierwsze
w swojej karierze oesowe podium w Mistrzostwach Czech. Na drugim przejeździe
najdłuższego w rajdzie oesu Strašínská
(19,49 km) Polacy zajęli 3. miejsce.

Klasyfikacja końcowa Rajdu Sumava
Klatovy 2017:
1. Jan Kopecký/Pavel Dresler (Skoda
Fabia R5) 1:19.34.5 s.
2. Václav Pech/Petr Uhel (Ford Fiesta
R5) +47.1 s.
3. Jan Černý/Petr Černohorský (Skoda
Fabia R5) +1.12.5 s.
4. Jarosław Szeja/Marcin Szeja (Ford
Fiesta R5) +2.06.7 s.
Punktacja Rajdowych Mistrzostw Czech
2017 po Rajdzie Sumava Klatovy:
1. Jan Kopecký 120 pkt.
2. Vaclav Pech 92 pkt.
3. Jan Černý 82 pkt.
4. Jan Dohnal 53 pkt.
5. Jarek Szeja 46 pkt.

PŁYNIEMY
Z USTRONIA

28 kwietnia w naszym mieście rozpoczyna się ogólnopolska akcja „Płyniemy
Polsko”. Dariusz Gryt i Jacek Biskupek
z Moto H2O Rybnik przy Yacht Clubie Rybnik wyruszą Wisłą na skuterach
wodnych nad morze, a następnie wrócą
do Rybnika Odrą. To pierwsza tego typu
wyprawa, a dodatkowo podczas trwania
projektu zbierane będą pieniądze na specjalistyczny sprzęt do nurkowania rehabilitacyjnego dla dzieci z porażeniem mózgowym i autyzmem. Podczas ustrońskiej
inauguracji na widzów czekają pokazy
waveboardu, prezentacja skuterów, animacje dla dzieci, występ kapeli góralskiej.
W związku z niekorzystną pogodą w regionie przełożony został mecz Kuźni z ostatniej soboty.
Nasi piłkarze mieli się zmierzyć z Leśną. Spotkanie to odbędzie się 24 maja o godz. 17.30
i z pewnością nie zabraknie na nim takich akcji.
Fot. Mateusz Chmiel
17/2017/6/R

PIERWSZY MEMORIAŁ
IM. EDWARDA
GRUSZCZYKA
29 kwietnia po raz 22. odbędzie się
wiosenny turniej piłki siatkowej, który
po śmierci cenionego sportowca i trenera
Edwarda Gruszczyka nazwano memoriałem jego imienia. Początek rozgrywek
zaplanowano na godz. 9 w salach gimnastycznych Szkół Podstawowych nr 1 i 2.
Wystąpi 6 zespołów z całego powiatu, a w
ich składach zobaczymy wielu wychowanków Edwarda Gruszczyka. Finały, które
mają się odbyć około godz. 13, rozegrane
zostaną w sali SP-2.
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

Wespół w zespół.

OGŁOSZENIA DROBNE
Czyszczenie dywanów,tapicerki
(33)854-38-39 602-704-384.
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY-USTROŃ (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)85422-57. www.komandor.pl
Bilety autokarowe, lotnicze, promowe. Mea Travel, Ustroń ul. Rynek 3.
(33)444-60-40.
Drewno kominkowe.(33)854-47-10.
Spawanie, klejenie plastików.
Ustroń ul. Obrzeżna 9. 501-444534.
Przeprowadzki+ekipa. Usługi transportowe. 601-478-108.

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

Miejski Konkurs Latawcowy, stadion Kuźni
Ustrońska Majówka - program na str. 10
Sportowy Weekend - więcej na str. 3
Mistrzostwa Ustronia w Skoku o Tyczce, boisko
Szkoły Podstawowej nr 5 w Lipowcu
Bieg Charytatywny dla dzieci „Wszyscy jesteśmy
zwycięzcami” - więcej na str. 4
Wykład dr. hab. Marka Rembierza, Muzeum Marii
Skalickiej
Mecz piłki nożnej KS Kuźnia Ustroń - PUKS
Maksymilian Cisiec, stadion Kuźni
Majówka na Czantorii - więcej na str. 4
Siła Serca - więcej na str. 8
Otwarcie wystawy malarstwa Kazimierza Upławy,
Muzeum Ustrońskie

Czyszczenie elewacji, dywanów i
mebli tapicerowanych. 729-597-600.
Malowanie dachów. 505-168-217.
Mieszkanie nowe tanio sprzedam.
515-286-714.
Działkę budowlaną sprzedam. 515286-714.
Kupię stare motocykle oraz wszystkie części,mogą być niekompletne.
507-227-144.
Poszukuję pokoju (1 osoba) od
kwietnia do końca września. 503684-871.
Wynajmę lub kupię garaż na osiedlu
Manhatan lub w okolicy. 533-925115.
Pokój do wynajęcia. 505-201-564.

DYŻURY APTEK
Centrum					 ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
Na Szlaku					 ul. 3 Maja 46 			 tel. 854-14-73
Rumiankowa					 ul. Skoczowska 76		 tel. 300-30-40
Centrum					 ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
Na Zawodziu				 ul. Sanatoryjna 7 		 tel. 854-46-58
Elba					 ul. Cieszyńska 2		 tel. 854-21-02

10 lat temu
ŚWIATŁO ZE ŚLĄSKA
Prelegent zachwycał się wrażliwością i erudycją socjologa [prof.
Jana Szczepańskiego], obrazował z rozmachem, jak naukowiec
przy pasieniu krów uczył się gramatyki francuskiej, albo zgłębiał
klasykę socjologii. Mówił m.in.:
- Jakbyśmy dzisiejszym profesorom opowiadali, że on wywoził gnój, kosił, młócił, robił masło, z Gościradowca nosił wodę
w czasie wojny, to by nie wierzyli. A on to rob ił i się nie skarżył,
wręcz mawiał: „To daje tężyznę; jak koszę, dobrze się czuję.”
Pracowitość stanowiła nadrzędną cechę jego charakteru, a po
drugie, pisanie dla niego było wszystkim. Dzień bez pisania uważał
za stracony. Kiedy już pełnił wielkie uniwersyteckie czy państwowe
funkcje, wstawał o 6 i co najmniej do 8 pisał, bo twierdził: „Słowa
ulatują, rzeczy pozostaną, to mój ślad w nauce, ale też ten, który
zostawiam tu, na Śląsku Cieszyńskim, bo stąd się wywodzę.”

* * *

JAK DOBIĆ RZĄD
Blisko czterdzieści osób uczestniczyło w spotkaniu mieszkańców
z posłem Janem Szwarcem, które odbyło się 20 kwietnia w MDK
„Prażakówka”. Poseł jest z SLD i na sali przeważali zwolennicy
tej partii, choć nie tylko. Na początku, w krótkim wystąpieniu
J. Szwarc mówił o próbach zmiany konstytucji w sprawie aborcji,
co było polityczną grą LPR. Podkreślał, że niestety w Polsce nie
ma ciągłości władzy. Każda nowa ekipa rozpoczyna wszystko od
początku. Rząd Marka Belki pozostawił dokumenty o rozwoju kraju, gospodarki, nauki. Nowa władza wyrzuciła to do kosza. Poseł
mówił także o lustracji i o zamiarach likwidowania symboli PRL.
Znikną więc np. ulice im. Jerzego Ziętka.
Wybrała: (ed)

Małgorzata Szewieczek

27.04						
28-29.04			
30.4-1.05		
2-3.05				
4-5.05				
6-7.05				

27 IV 11.00
28 IV - 2 V
28-30 IV
29 IV 9.00
			
29 IV 10.30
			
29 IV 17.00
			
29 IV 17.00
			
29 IV - 3 V
2 V 11.00
2 V 18.00
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LUBIMY
CZYTAĆ
21 uczniów szkół podstawowych wzięło
udział w tegorocznym Miejskim Konkursie Pięknego Czytania, w którym po raz
pierwszy obowiązywały nowe zasady.

Mali uczestnicy konkursu nie wiedzieli,
jaki tekst będą czytać.
– W tym roku konkurs zmienił nieco
formułę. Będziecie pierwszymi czytającymi zupełnie nowy tekst. Wybrane dla was
książki staraliśmy się dostosować do waszego wieku. Sama jestem ciekawa, jak będzie wam szło to czytanie. Wiem, że to nie
będzie takie proste jak w zeszłych latach,
ale na pewno sobie świetnie poradzicie.
Lubicie czytać, prawda? – pytała dzieci
Barbara Nawrotek-Żmijewska, dyrektor
MDK „Prażakówka”, na co dzieci chórem
odpowiedziały: „Tak!”.
Po tak energicznym wstępie przystąpiono do części konkursowej. Umiejętność
pięknego czytania oceniało jury w składzie: Krzysztof Krysta - przewodniczący
komisji, dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej, Magdalena Kozłowska - inspektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki Urzędu Miasta Ustroń, Barbara
Nawrotek-Żmijewska - dyrektor MDK
„Prażakówka”. Komisja nie miała łatwego
zadania, ponieważ dzieci wykazały się
dobrym poziomem czytania. Ostatecznie
jednak wytypowano zwycięzców oraz
osoby wyróżnione.
W kategorii klas pierwszych zwyciężył Igor Majka. 2. miejsce zajął Bartosz
Frąckowiak, a 3. miejsce – Pola Pustelnik.
Wyróżnienia otrzymali: Alina Nguyen,

Tegoroczni laureaci Miejskiego Konkursu Pięknego Czytania.

Klaudiusz Boruta, Maja Misiniec i Gabriela Starzyk.
Wśród uczniów klas drugich najlepszy
okazał się Filip Ludorowski, zaraz za
nim uplasowały się Julita Kluska oraz
Martyna Kukuczka. Wyróżnione zostały Martyna Sikora i Milena Ciemała.
W najstarszej grupie uczestników konkursu najlepsze były Natalia Bukowczan
i Weronika Chrapek, które zajęły ex aequo
1. miejsce. 2. miejsce natomiast wywalczyła Anna Śliwka. Laura Poznańska i Melania Markiewicz otrzymały wyróżnienia.
– Dziękuję wam za piękną prezentację – mówiła Magdalena Kozłowska. – Dziękuję też nauczycielom
i rodzicom za to, że was przygotowali do
tego konkursu.
– Bardzo się cieszę, że po raz kolejny

Fot. A. Jarczyk

mogłem tu być i dopingować was w tym
niełatwym zadaniu. Muszę przyznać,
że jestem naprawdę zaskoczony i pełen
podziwu, bo czytając o nowej formule
konkursu wiedziałem, że będzie to dla
was wielki stres związany z czytaniem
nieznanego tekstu – dopowiadał Krzysztof
Krysta. – Jak dotąd, sami przygotowywaliście sobie fragmenty ulubionych książek.
Zdaję sobie sprawę z tego, ile pracy trzeba
włożyć w to, żeby tak ładnie czytać. Potraficie sobie poradzić z wieloma trudnymi
zdaniami, wyrazami, których nie brakowało w dzisiejszych tekstach. Zdaliście
ten egzamin celująco. Brawo!
Wszyscy laureaci tegorocznego konkursu otrzymali nagrody książkowe, dyplomy
oraz drobne upominki.
Agnieszka Jarczyk

K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) tkanina ze złotą nicią, 8) jednoślady dla uczestników ustrońskiego rajdu rodzinnego,
9) deptak nad Wisłą w Ustroniu, 10) naręcze kwiatów,
12) ścinano na nim głowy, 14) napisał „Zew krwi”,
15) imię żeńskie, 16) przedmioty, 19) zżera łodygi
ziemniaków, 22) potrawa z drobiu, 23) na głowie panny,
24) rodzaj przedpłaty.
PIONOWO: 2) zwinięty papier, 3) polski taniec ludowy, 4) zgrzyta w maszynie, 5) dźwięki z chlewika,
6) imię męskie, 7) ptak czczony w starożytnym Egipcie,
11) mroczny teren, 13) uderza do panny, 17) dosłowne
przytoczenie wypowiedzi, 18) potwór śnieżny, 20) imię
żeńskie, 21) aplikacja do smartfona.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy do 5 maja.
Rozwiązanie Krzyżówki Wielkanocnej

BARANEK WIELKANOCNY
Nagrodę w wys. 50 zł otrzymują: Małgorzata Wantulok z Ustronia, os. Manhatan oraz Paweł Matuszka
z Ustronia, ul. Belwederska. Zapraszamy do redakcji.
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Losowanie grup i odprawa drużyn.

Fot. M. Niemiec

JEDEN RADNY, JEDNA KOBIETA

Po pierwszej konkurencji Spartakiady Dzielnic można powiedzieć, że to udany
pomysł. Tak jak chcieli organizatorzy – Stowarzyszenie „Wspólnie dla Ustronia” –
podczas turnieju siatkówki było energetycznie, wesoło, integracyjnie, wielopokoleniowo, choć podczas niektórych spotkań zawodnikom puszczały nerwy. To jednak
efekt dużego zaangażowania w sportową rywalizację, a nie wrogości, bo generalnie
22 kwietnia w sali gimnastycznej SP-2 siatkarze grali fair, kibice głośno dopingowali
swoje drużyny, a decyzje sędziów nie wywoływały sporów.

Poziom spotkań był… różny, ale ważna była zabawa i tej nie brakowało. Nie
brakowało też umiejętności siatkarskich,
bo niemal w każdej drużynie występowali
zawodnicy Amatorskiej Ligi Siatkówki.
Spotkania o 3 i 1 miejsce trzeba uznać
za wyjątkowo zacięte, bo drużyny szły
łeb w łeb czy raczej punkt w punkt. Ostatecznie zwycięzcami została drużyna z
Ustronia Dolnego w składzie: Łukasz

Chlebek, Seweryn Czerwiakowski, Patrycja Heczko, Kamil Karchut, Krzysztof
Pokorny, Cezary Popek, Radosław Popek,
Andrzej Szeja.
Składy pozostałych zespołów:
Hermanice – Przemysław Ciompa, Tomasz Czyż-Matuszek, Michał Goryczka,
Marek Jaworski, Monika Jaworska, Artur
Kluz, Marek Matuszek, Anna Sikora, Małgorzata Szcześniewska-Gawlas;

Nie brakowało widowiskowych starć pod siatką.

Fot. M. Niemiec

Centrum – Radosław Dudek, Bartłomiej Grzybek, Beata Łukasik, Alfred
Malina, Justyna Malina, Natalia Poppek,
Anna Rottermund, Łukasz Szczotka,
Marek Sztwiertnia;
Zawodzie – Adriana Adamczyk, Aleksy Adamczyk, Jerzy Januszewski, Paweł Molin, Krzysztof Pergół, Radosław
Poloczek, Artur Steczkiewicz, Tomasz
Stec, Agata Szajter, Rafał Szajter, Janusz
Troszok;
Lipowiec – Jacek Górny, Kinga Górny,
Bogdan Kozieł, Katarzyna Krajewska,
Krzysztof Małysz, Daniel Siemienik,
Michał Zając;
Ustroń Górny – Rafał Busz, Tomasz
Holona, Grzegorz Jaworski, Adriana
Kwapisz-Pietrzyk, Szymon Pietrzyk,
Adam Legierski, Andrzej Siedlaczek,
Maria Sudomir, Krzysztof Tomiczek;
Polana – Małgorzata Błanik, Michał
Budniok, Grzegorz Krupa, Dariusz Morel,
Dariusz Ruszała, Andrzej Szczepanek.
Zawodnicy, którzy wzięli udział
w turnieju byli w różnym wieku, reprezentowali różne zawody i środowiska.
Zgodnie z regulaminem w każdym zespole musiał grać radny lub członek zarządu
osiedla oraz przedstawicielka płci pięknej.
Na początku wylosowano dwie grupy,
z których jedna liczyła trzy zespoły,
a druga cztery. Bój o trzecie miejsce stoczyły drużyny, które zajęły drugie miejsca
w grupach, a o pierwsze liderzy.
– Dzisiejszy turniej uważam za bardzo
udany, zarówno pod względem sportowym, jak i jako pierwszą imprezę Spartakiady Dzielnic – podsumował Artur Kluz,
przewodniczący Rady Miasta Ustroń.
– Cieszę się, że siedem dzielnic wystawiło
swoje zespoły, szkoda, że nie wszystkie.
Byliśmy świadkami bardzo fajnej rywalizacji, niestety jak to w sporcie, kontuzje
się zdarzają i akurat padło na naszą radną. Na szczęście innych niespodzianek
nie było. Bardzo zachęcam do udziału
w kolejnych konkurencjach oraz do kibicowania reprezentantom dzielnic.
Klasyfikacja po pierwszej dyscyplinie
(punkty zgodnie z regulaminem):
1. Ustroń Dolny
100 pkt
2. Ustroń Hermanice 90 pkt
3. Ustroń Centrum
80 pkt
4. Ustroń Zawodzie
70 pkt
5. Ustroń Lipowiec
60 pkt
6. Ustroń Górny
50 pkt
7. Ustroń Polana
40 pkt
8. Ustroń Nierodzim
0 pkt
8. Ustroń Poniwiec
0 pkt
Dwie ostatnie dzielnice nie wystawiły
drużyn do turnieju, ale będą startowały
w kolejnych dyscyplinach.
Następna konkurencja to Konkurs Wiedzy o Ustroniu z elementami gwary, który
odbędzie się 12 maja. Szczegóły u przedstawicieli rad osiedli, KGW i u radnych
miasta.
Monika Niemiec
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