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Z życzliwości chcę Panu
uświadomić, że wybrana
przez Pana droga realizacji
mandatu radnego nie zawsze jest właściwa, czego
najprawdopodobniej mieszkańcy nigdy nie zapomną.
Nie takie wielkie pieniądze
wydaje się na inne sprawy
w mieście, a Pan skąpi dotacji Gazecie Ustrońskiej, ER
„Równicy” i innym stowarzyszeniom. Więcej na str. 7
Podano posiłek składający
się m.in. z tradycyjnego żurku, wyśmienitych mięs, kilku
rodzajów sałatek i innych
wielkanocnych przysmaków.
Na zakończenie na stołach
pojawiły się znakomite ciasta oraz kawa i herbata.
Więcej na str. 12

Przy pięknej pogodzie odbył się pierwszy mecz drużyny Kuźni na naturalnej murawie nowego
stadionu. Kibice dopisali, a piłkarze nie zawiedli. Więcej na str. 16.
Fot. W. Suchta

GDZIE PO GIMNAZJUM?
Uczniowie trzecich klas gimnazjów
są w trakcie zdawania egzaminów wieńczących ten etap nauki. Niektórzy mają
już obraną dalszą ścieżkę edukacyjną,
inni ciągle się zastanawiają i nie wiedzą
jeszcze, do której szkoły warto się udać,
która może być tą odpowiednią. Dlatego
też postanowiliśmy zaprezentować ofertę

edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych
z Ustronia, Wisły, Skoczowa i Cieszyna.
Gimnazjalisto, jeśli w dalszym ciągu się
wahasz i nie wiesz, gdzie kontynuować
naukę i rozwijać swoje zainteresowania,
weź do ręki naszą gazetę – na str. 8-9
pierwsza część spisu szkół wraz z danymi
kontaktowymi i ofertami.
(aj)

IMPREZY NA BOGATO
Rozmowa z Katarzyną Czyż-Kaźmierczak,
naczelnik Wydziału
Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Ustroń
Czy myśli pani, że program tegorocznej majówki zadowoli wszystkich?
Nie wiem, czy to jest możliwe, ale moim zdaniem Ustrońska Majówka 2018 to jest
mistrzostwo świata, bo przygotowujemy 9 dni imprez, a zaczynamy już 28 kwietnia.
Patrząc na program sama jestem pod wrażeniem oryginalności i różnorodności imprez.
Nie są to tylko koncerty, ale wiele wydarzeń sportowych, artystycznych, warsztatów, happeningów, turniejów i zawodów (szczegółowy program imprez zamieścimy
w następnym numerze naszej gazety).
Majówka majówką, ale sezon imprez zaczynamy już w najbliższy weekend Road
Maratonem.
To wyścig, który odbywać się będzie w ruchu drogowym, a nie chcemy, żeby zbytnio
zakłócił życie miasta, więc start zaplanowaliśmy na godz. 13 na rynku. Zdajemy sobie
(cd. na str. 2)
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Pierwsza edycja tego renomowanego turnieju odbyła się w 1981 roku i od
tego czasu stale się rozwija.
W tym turnieju biorą udział nie
tylko polskie, ale i zagraniczne zespoły. Więcej na str. 13

GAZETA

na majówkę
Kolejny numer naszej Gazety Ustrońskiej ukaże się w czwartek 26 kwietnia
i będzie to wydanie na dwa tygodnie.
Mamy nadzieję podarować naszym
Czytelnikom ciekawą lekturę na czas
majówki, szczegółowy program wszystkich imprez, które będą się odbywać
w Ustroniu oraz flagę naszego miasta.
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(cd. ze str. 1)
sprawę, że rano w sobotę wiele osób wybiera się na zakupy i
pozałatwiać różne sprawunki. W czasie zawodów będą niewielkie
utrudnienia w ruchu (szczegóły na stronie obok – przyp. red.) W
sobotę zaczynamy też pierwszą akcję promocyjną, zorganizowaną wspólnie z Beskidzką 5.
Przypomnijmy, że Beskidzka 5 to związek gmin: Ustronia, Wisły, Istebnej, Brennej i Szczyrku, zawiązany dla promocji regionu. Ostatnio jednak jakby mniej słychać o tej współpracy.
Różne były koleje losu Beskidzkiej 5, bo to już 10 lat współpracy
i niektóre formuły się wyczerpały, ale działamy dalej. O wartości
wspólnych działań są przekonani wszyscy członkowie grupy, dlatego zdecydowaliśmy się na promocję w radiu ZET, dzięki której
Beskid Śląski będzie obecny w tej popularnej stacji przez 5 weekendów pod rząd. Słuchacze poznają nasze gminy w programie
„Życie jak marzenie” Marzeny Chełminiak, a ustroński weekend
przypada właśnie 21 i 22 kwietnia, kiedy to zaplanowano 5 wejść
na żywo od godz. 11 do 15. Będzie to na tydzień przed naszą
bogatą w atrakcje majówką, więc mam nadzieję, że przyciągnie
do nas gości. W kolejne weekendy zaprezentują się pozostałe
gminy Beskidzkiej 5, przy czym za każdym razem wymieniane
będą wszystkie miejscowości wchodzące w skład grupy i ich
nie do końca oczywiste atrakcje, bo taka jest formuła programu.
Z Beskidzką 5 przygotowaliśmy jeszcze jedną akcję promocyjną
w formie gry terenowej z bardzo atrakcyjnymi nagrodami, marzy
mi się, żeby nagrodą główną był samochód.
Gra rozpocznie się w czerwcu, a wracając do majówki...
Cykl imprez rozpocznie się 28 kwietnia na stawie kajakowym
od prologu charytatywnej akcji „Płyniesz Polsko”, którą realizujemy razem z rybnickim stowarzyszeniem działającym na rzecz
dzieci z autyzmem. Skutery, które popłyną Królową Polskich
Rzek promując ideę, ale i nasze miasto, symbolicznie zostaną
zwodowane na stawie kajakowym w Ustroniu. Do tego sporo
atrakcji, a jak pogoda dopisze pokaz fly boardu. W niedzielę,
w godz. od 11 do 13 Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu
zaprosi na „Jeżycjadę”, czyli czytanie powieści Małgorzaty
Musierowicz na rynku. Z kolei na bulwarach nadwiślańskich
wspólnie ze Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Ustronia organizujemy majówkę sportową z różnymi atrakcjami, pokazami,
warsztatami, poradami, wycieczkami i X Mistrzostwami Ustronia
w sprintach narciarskich na nartorolkach. Imprezy zaplanowano na
bulwarach od parkingu na Brzegach w stronę centrum, w związku
z czym 28 i 29 kwietnia niektóre odcinki mogą być na jakiś czas
wyłączone z ruchu.
Już te pierwsze zapowiedzi pokazują, że pani wydział współpracuje z instytucjami i przede wszystkim stowarzyszeniami,
dzięki którym program imprez w naszym mieście jest tak
bogaty.
To prawda, a trzeba tu jeszcze wymienić Stowarzyszenie Pomocy

to i owo
z
okolicy
Podczas niedawnego Zgromadzenia Ogólnego Związku
Powiatów Polskich wręczono
nagrody laureatom Ogólnopolskiego Rankingu Gmin
i Powiatów za rok 2017. Powiat cieszyński zajął drugie
miejsce w kategorii powiatów
powyżej 120 tys. mieszkańców. Wyróżnienie odebrał starosta cieszyński Janusz Król.
			
W centrum Brennej zniknie
ulica Józefa Szewczyka. Taką

* * *
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decyzję w ramach dekomunizacji podjął wojewoda śląski. Teraz będzie ulica Zielna. Nowa nazwa jest efektem konsultacji władz gminy
z mieszkańcami. Nawiązuje
do powstającego po sąsiedzku
Beskidzkiego Domu Zielin
„Przytulia”.

* * *

Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej”, które 1 maja zaanektuje
rynek na swoje sztandarowe, w tym roku jubileuszowe wydarzenie, jakim jest „Siła Serca” propagująca ideę wolontariatu.
Program jest bardzo bogaty i atrakcyjny, a w nim m.in.: pokaz
iluzjonistyczny Adriana Mitoraja, Kamil Skicki, Mała Brenna,
znane polskie zespoły – Lorein, The Dumplings oraz widowiskowy Teatr Ognia „The Solo Art”. Z kolei 2 maja na scenie
rynku zobaczymy podopiecznych Towarzystwa Kształcenia
Artystycznego, którzy uczą się gry na instrumentach i śpiewu w
Ognisku Muzycznym prowadzonym przez TKA. Tego popołudnia wystąpią również laureaci Miejskiego Przeglądu Zespołów
i Solistów, który odbył się w marcu w „Prażakówce”.
Czyli nie tylko zapraszamy zespoły, ale dajemy się też wykazać naszym artystom?
Takie są założenia, ale są one możliwe do realizacji tylko dlatego,
że w Ustroniu jest wielu utalentowanych muzyków, wokalistów,
a także ciekawe zespoły. Laureaci przeglądu wystąpią nie tylko
na scenie na rynku, ale też podczas głównego koncertu majówki,
który odbędzie się w sobotę wieczorem 5 maja, w amfiteatrze.
Jako gwiazda wystąpi Ania Dąbrowska, ale przed jej występem
będzie można posłuchać szalonego trio na dwoje skrzypiec
i fortepian, czyli znanego z „Mam talent” zespołu „Threex”
i przede wszystkim Tekli Klebetnicy, za którą mieszkańcy już
się trochę stęsknili.
Wstęp na koncert jest bezpłatny, ale obowiązują pewne zasady, proszę powiedzieć, jakie.
Koncert w amfiteatrze to impreza masowa, która musi się odbywać zgodnie z przepisami, a te ostatnio jeszcze zaostrzono.
Służby porządkowe skrupulatnie kontrolują przygotowanie do
imprez, łącznie z tym, że podczas ostatniej kontroli ustrońskiego
amfiteatru sprawdzano, czy scena jest pomalowana odpowiednią farbą. Miejsc w amfiteatrze mamy 2.100 i tylko tyle osób
będzie mogło być na widowni. Przed wejściem do amfiteatru
trzeba będzie pobrać bezpłatną wejściówkę w formie silikonowej
bransoletki, na której umieścimy logo Ustronia, bo ma to być
też pamiątka z pobytu w Ustroniu, z koncertu. Jeśli ktoś będzie
chciał wyjść w trakcie koncertu, to będzie musiał zdeponować
opaskę, żeby służby porządkowe wiedziały, ile osób jest na terenie amfiteatru, a wchodząc z powrotem będzie ją mógł odebrać,
żeby po zakończeniu koncertu wziąć ją do domu. Wejściówki
będą do odbioru przed amfiteatrem w dniu koncertu od godz. 18,
kiedy to otworzymy bramy.
W amfiteatrze nie tylko muzyka, ale również sport za sprawą…
… wręczenia nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu
dla ustrońskich sportowców. Wniosków mamy sporo, decyzje
podejmuje komisja, a nagrodzonych poznamy właśnie podczas
głównego koncertu majówki. Zachęcam, żeby przyjść wcześniej
do amfiteatru, nie tylko na koncert Ani Dąbrowskiej, jestem
przekonana, że te wcześniejsze propozycje będą równie ciekawe.
Majówkowych imprez jest tyle, że nie sposób ich wszystkich
tutaj wymienić, zapraszam na wybrane wydarzenia. Wyjdźmy
z domu w ten wolny od pracy czas i spotkajmy się w plenerze.
Nagrodę im. Oskara Kolberga, była Jadwiga Legierska
z Koniakowa Kadłubów. Jej
warsztat pracy pokazano
w filmie dokumentalnym.

* * *w CieszyDawny amfiteatr
nie nieformalnie zamienił się
w parking. W niecce i na koronie jest miejsce dla kilkudziesięciu samochodów.

Na terenie Cieszyna można za
darmo korzystać z Internetu.
Takich publicznych punktów
Z okazji 10-lecia Muzeum
jest kilkanaście, w tym kilka
Regionalnego „Na Grapie”
hot-spotów (m.in. na rynku,
w Jaworzynce, na frontowej
na Górze Zamkowej oraz
ścianie drewnianego budynw Parku Pokoju), a do tego 11
ku umieszczono tablicę paInfoKiosków.
mięci dra Jerzego Ruckiego,
				
fundatora placówki zmarłego
Pierwszą koronkarką z Trójwsi
w Szwajcarii. ZaprojektoBeskidzkiej, która otrzymała
wał tablicę ustroński artysta-

* * *

* * *

-plastyk nie żyjący już Karol
Kubala. W przyszłym roku
muzeum będzie świętować
swoje 20-lecie.

* * *

Psy rejestrowane w Cieszynie
mają znaczki identyfikacyjne,
które właściciele czworonogów
otrzymują po opłaceniu podatku za swojego pupila. Wpływy
są przekazywane na funkcjonowanie schroniska dla zwierząt.

* * *

Gaz ziemny występuje nie tylko w Dębowcu, ale także w Pogórzu oraz w Kaczycach. Należy do wysokometanowych,
stanowi więc cenny surowiec
energetyczny. Złoża nie są
eksploatowane ze względów
ekonomicznych.
(nik)
19 kwietnia 2018 r.

KRONIKA MIEJSKA

WAŻNE TELEFONY

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW PONIWCA

Numer alarmowy 112

Spotkanie mieszkańców Poniwca z przedstawicielami Rady
Miasta Ustroń, przedstawicielami Urzędu Miasta i członkami
Zarządu Osiedla, odbędzie się 26 kwietnia o godz 17 w Centrum
„Park Poniwiec”.

* * *

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW NIERODZIMIA
Zarząd Osiedla Nierodzim wraz z radnymi zaprasza wszystkich mieszkańców dzielnicy na zebranie, które odbędzie się 26
kwietnia o godz. 17 w budynku SP-6.

* * *

KONCERT WIOSENNY TKA
Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu serdecznie
zaprasza na Koncert Wiosenny w wykonaniu uczniów Ogniska
Muzycznego, który odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. (w środę)
o godz. 16.30 w sali widowiskowej MDK „Prażakówka” przy
ul. Daszyńskiego 28.

* * *

EKWADOR I GALAPAGOS
25.04.2018 r. (środa) o godzinie 11:00 w sali nr 7 w MDK „Prażakówka” odbędzie się kolejny wykład UTW w ramach cyklu
„Podróże bez paszportu” pt. „Ekwador i Galapagos”. Spotkanie
poprowadzi Emilia Dudek. Wstęp wolny.

* * *

KWIETNIOWA SESJA
26 kwietnia o godz. 14 odbędzie się XXXVI sesja Rady Miasta
Ustroń kadencji 2014-2018. Obrady można śledzić na żywo na
stronie: www.radamiasta.ustron.pl. Tam też znajdziemy linki do
nagrań z poprzednich sesji.

* * *
CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Zdzisław Szlaur
Gustaw Duda

lat 66
lat 83

ul. Wantuły
os. Cieszyńskie
16/2018/1/N

Podziękowania dla wszystkich osób i służb
zaangażowanych w poszukiwanie

naszego męża, ojca i dziadka

Gustawa Dudy

śp.

rodzinie, przyjaciołom,
policji, GOPR, straży pożarnej
oraz ratownikowi medycznemu z Bielska-Białej
składa
rodzina

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
Straż Miejska 33 854-34-83
604-558-321
Pogotowie Energetyczne
991
33 857-26-00
Pogotowie Gazowe
992
PGNiG
32 391-23-03
Kominiarz
33 854-37-59
602-777-897
Urząd Miasta 33 857-93-00

STRAŻ MIEJSKA
9 IV 2018 r.
Kontrola osób handlujących
na targowisku miejskim pod
kątem przestrzegania regulaminu targowiska oraz kontrola
pojazdów pod kątem prawid-

łowego parkowania na terenie
targowiska.
10 IV 2018 r.
Interwencja w sprawie rannego kota znalezionego
w przydrożnym rowie przy ul.
Gospodarskiej. Zwierzę zostało zabrane przez pracowników
cieszyńskiego schroniska.
10 IV 2018 r.
Dwukrotnie interweniowano
w sprawie spalania pozostałości roślinnych na prywatnych
działkach – raz przy ul. Choinkowej i raz przy ul. Rynek.
11 IV 2018 r.
Interwencja w sprawie spalania odpadów komunalnych
przy ul. 3 Maja. Okazało się,
że sprawca dzień wcześniej
zabrał wystawione wielkie
gabaryty – stare szafy. Postanowił nimi zapalić w piecu.
Został ukarany mandatem
w wysokości 100 zł.
12 IV 2018 r.
Interwencja w sprawie padniętej sarny przy ul. Wczasowej.
Zwierzę zostało zabrane do
utylizacji.
13 IV 2018 r.
Mandatem w wysokości 100
zł ukarano kierowcę, który
nie dostosował się do znaku
zakazującego zatrzymywanie
się na ul. Traugutta.
13 IV 2018 r.
Interwencja w sprawie padniętego psa przy ul. Kreta.
Zwierzę zostało zabrane do
utylizacji.
(aj)

UTRUDNIENIA
W RUCHU
W związku z organizacją wyścigu kolarskiego Road Maraton
21.04.2018 r. organizatorzy przewidują utrudnienia w ruchu
drogowym. Wystąpią one na odcinkach: • Start honorowy godz.
13:00 - 13:15 przy częściowym ograniczeniu ruchu: rynek – ul.
3 Maja – ul. Grażyńskiego – ul. Sportowa, • Wyścig na rundach
godz. 13:00 – 15:30 przy ograniczonym ruchu (drogi zamknięte):
ul. Kuźnicza – ul. Szpitalna – ul. Uzdrowiskowa – ul. Uboczna
– ul. Lecznicza – ul. Źródlana – ul. Leśna – ul. Spokojna – ul.
Leśna – ul. Źródlana – ul. Kuźnicza (5 okrążeń), • Dojazd do
mety na Równicy do godz. 16:00 w otwartym ruchu drogowym:
ul. Sanatoryjna – ul. Skalica – ul. Równica. Szczegóły dostępne
na: www.roadmaraton.pl
16/2018/3/R

16/2018/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

16/2018/2/R

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

19 kwietnia 2018 r.
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12 kwietnia doszło do kolizji na skrzyżowaniu ul. Katowickiej z ul. Cieszyńską. 76-letni kierowca fiata pandy nie ustąpił pierwszeństwa 41-letniej kobiecie, która prowadziła mercedesa.
W wyniku zderzenia kierowca pandy uszkodził przydrożny słup. Nikomu nic się nie stało.
Sprawca został ukarany mandatem karnym.
Fot. W. Herda

15 kwietnia około godz. 10:30 doszło do wypadku na skrzyżowaniu ul. Katowickiej z ul.
Uroczą. 21-letni mieszkaniec Wisły, kierujący fiatem stilo, zahamował chcąc skręcić z ul.
Katowickiej w drogę podporządkowaną. Jadące za nim audi A6, kierowane przez 40-letniego
mieszkańca Będzina, uderzyło w tył fiata. W wyniku zderzenia 21-latek doznał obrażeń, został
przewieziony do szpitala. Postępowanie w sprawie wypadku prowadzi Komenda Powiatowa
Policji w Cieszynie.
Fot. W. Herda

Przy ul. Nadrzecznej powstaną bloki mieszkaniowe.
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Fot. M. Niemiec
19 kwietnia 2018 r.

MATEMATYCZNE SUKCESY
UCZNIÓW SP-1
9 marca 2018 po raz piąty w Ustroniu
odbył się konkurs matematyczny „Mistrz
rachunku pamięciowego” o Puchar Dy-

rektora SP-2. W konkursie uczestniczyli
uczniowie klas IV – VII z wszystkich
ustrońskich szkół podstawowych. Zgod-

MUZEUM USTROŃSKIE
WSPIERA MERYTORYCZNIE
Muzeum Ustrońskie, oprócz wielu
ważnych zadań własnych, jest ponadto
zaangażowane we współpracę z innymi,
pokrewnymi instytucjami, dzieląc się
chętnie swym doświadczeniem i służąc
wsparciem merytorycznym. Jedną z takich placówek jest Baraniogórski Ośro-

A. Michałek przy pracy.

Fot. K. Podżorski

19 kwietnia 2018 r.

		

dek Kultury Turystyki Górskiej PTTK
„U źródeł Wisły” na Przysłopie. W jego
zbiorach, obok bogatej kolekcji dokumentującej dzieje beskidzkiego ruchu
turystycznego, znajdują się również cenne
eksponaty etnograficzne, w tym elementy
stroju cieszyńskiego przekazane przez
Danutę Krzywoń (z domu Lipowczan),
których nie oszczędził niestety ząb czasu. Dlatego Alicja Michałek, prowadząca Dział Etnograficzny w Muzeum
Ustrońskim, w okresie zimowym, gdy
muzeum na Przysłopie jest nieczynne,
przeprowadziła renowację stroju, dokładając wszelkich starań, aby jak najdłużej
zachować go dla potomnych. Opatrzyła
ponadto fachowym opisem każdą jego
część. W ubiegłym tygodniu, po zakończeniu prac konserwatorskich, rzeczony
strój cieszyński powrócił pod Baranią
Górę. Od 1 maja – wraz z rozpoczęciem
sezonu turystycznego, tamtejsza maleńka
placówka otwiera swe podwoje dla przemierzających beskidzkie szlaki turystów.
Warto dodać, iż tamtejszym honorowym
kustoszem jest członek ustrońskiego rodu
Lipowczanów – Karol Lipowczan, będący
ponadto inicjatorem powstania wieży
widokowej na Baraniej Górze, która
w tym roku liczy sobie 27 lat.
Kamil Podżorski

nie z regulaminem każda ze szkół wystawiła 8-osobową drużynę - po dwóch uczniów na poziomie każdej klasy. Zadaniem
uczestników konkursu było samodzielne
rozwiązanie testu, przy czym wszystkie obliczenia musiały być wykonane
w pamięci. Zwycięzcą konkursu zostaje
drużyna, której uczestnicy łącznie zdobędą największą ilość punktów. W tym roku
czwarty raz z rzędu Puchar Dyrektora
SP-2 zdobyli uczniowie „Jedynki”!
Szkołę Podstawową nr 1 reprezentowała drużyna w składzie: klasy IV: Mateusz
Rubas, Konrad Sikora; klasy V: Jakub
Folwarczny, Matylda Markiewicz; klasy
VI: Łukasz Gogółka, Kamil Sikora; klasy
VII: Dawid Marcol, Piotr Browarczyk.
Oprócz sukcesu drużynowego uczniowie „Jedynki” odnieśli również sukcesy
indywidualne. Łukasz Gogółka został
mistrzem rachunku pamięciowego wśród
uczniów klas VI, a Dawid Marcol – klas
VII. Mateusz Rubas zajął trzecie miejsce
w kategorii klas IV, a Jakub Folwarczny –
miejsce drugie na poziomie klas V.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w przyszłorocznych rozgrywkach!
Dawid Marcol – uczeń klasy VII b – ma
na swoim koncie jeszcze jeden matematyczny sukces. Jako jedyny uczeń ustrońskich podstawówek uzyskał w tym roku
szkolnym tytuł finalisty Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. Jest to konkurs organizowany przez
Śląskie Kuratorium Oświaty.
Katarzyna Bystroń
16/2018/5/R

16/2018/4/R
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Świadczenia opiekuńcze ogółem: liczba świadczeń: 3.760 na
łączną kwotę 1.086.453 zł.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
Opłacono 374 składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę
130.186 zł i 106 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę
10.702 zł.
W okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017 o świadczenia rodzinne
wraz z dodatkami, „becikowe”, świadczenie rodzicielskie, świadczenia opiekuńcze oraz ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wystąpiło 690 wnioskodawców. Wydano 880 decyzji. Zrealizowano
15.598 świadczeń na łączną kwotę 2.949.366 zł.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Ustroński MOPS otacza troską seniorów. Na zdjęciu kierownik Zdzisław Dziendziel składa życzenia panu Stanisławowi z okazji jego
101. urodzin. Uroczystość odbyła się w Miejskim Domu Spokojnej
Starości.
Fot. M. Niemiec

OPIEKA
SPOŁECZNA
(dok. z Gazety Ustrońskiej nr 15/2018)
Realizowana jest ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014 r., zgodnie z którą:
– zasiłek dla opiekuna w wysokości 520 zł miesięcznie przysługuje osobie, która utraciła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego
z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa
decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

ŚWIADCZENIA RODZINNE
1. Zasiłki rodzinne w ilości 7.585 świadczeń na łączną kwotę
857.794 zł.
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: – urodzenia dziecka
w liczbie 45 na łączną kwotę 44.170 zł, – opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w liczbie 309 na
łączną kwotę 118.995 zł, – samotnego wychowywania dziecka
w liczbie 257 na łączną kwotę 50.325 zł, – kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w liczbie 396 na łączną kwotę
40.833 zł, – rozpoczęcia roku szkolnego w liczbie 434 na łączną
kwotę 41.664 zł, – podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania: – internat w liczbie 28 na łączną kwotę
2.722 zł, – dojazdy w liczbie 639 na łączną kwotę 42.275 zł, –
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w liczbie 1.228
na łączną kwotę 112.838 zł. Dodatki do zasiłków rodzinnych
ogółem: liczba świadczeń: 3.336 na kwotę 453.822 zł.
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
w liczbie 112 na łączną kwotę 112.000 zł.
4. Świadczenie rodzicielskie: 36 osób; zrealizowano 325
świadczeń na łączną kwotę 298.409 zł.
Świadczenia opiekuńcze:
1. zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 3.277 na łączną kwotę
501.332 zł,
2. świadczenia pielęgnacyjne w liczbie 379 na łączną kwotę
531.108 zł,
3. specjalny zasiłek opiekuńczy w liczbie 58 na łączną kwotę
30.160 zł,
4. zasiłek dla opiekunów w liczbie 46 na łączną kwotę 23.853 zł.
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Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przyznawane jest na
podstawie wniosku, do którego załączony jest m.in. odpis tytułu
wykonawczego oraz zaświadczenie od komornika o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego wobec
dłużnika alimentacyjnego. Obowiązujące kryterium dochodowe
wyliczone z dochodów za rok 2015 i 2016 nie może przekroczyć
kwoty 725 zł na członka rodziny. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości na bieżąco ustalonych
alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł na uprawnionego.
W ramach realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. o tę
formę pomocy wnioskowało 90 osób. Wydano 97 decyzji, na
podstawie których zrealizowano 1.080 świadczeń na łączną
kwotę 453.320 zł.
W 2017 r. zostały podjęte działania względem 54 dłużników alimentacyjnych, mieszkających na terenie naszej gminy.
Z czego 24 dłużników było od wierzycielek mieszkających na
terenie naszej gminy, a 30 dłużników od wierzycielek mieszkających poza naszą gminą. Prowadzone postępowanie wobec
dłużników alimentacyjnych skutkowało wydaniem 4 decyzji
administracyjnych uznających dłużników za uchylających się od
płacenia alimentów oraz zobowiązujących do zwrotu zadłużeń
alimentacyjnych. Od dłużników wyegzekwowano 128.112 zł,
w tym dochód gminy 35.025 zł.
Ponadto w roku 2017 wysłano 43 zawiadomienia w oparciu
o art. 3042 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego w związku z podejrzeniem popełnienia przez
dłużników alimentacyjnych przestępstwa z art. 209 1 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
W 2017 r. realizowano zadania w zakresie świadczenia wychowawczego obejmujące dwa okresy zasiłkowe. Pierwszy
okres zasiłkowy rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i trwał do 30
września 2017 r., natomiast drugi aktualnie trwający okres zasiłkowy rozpoczął się 1 października 2017 r. i zakończy się 30
września 2018 r.
W nowym okresie zasiłkowym, przy ubieganiu się o prawo
do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko nadal
obowiązuje kryterium dochodowe, według którego miesięczny
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę osiągnięty w roku 2016
r. (uwzględniając określone ustawą przepisy o utracie i uzyskaniu dochodu) nie przekroczył kwoty 800 złotych netto lub 1200
złotych netto, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko
niepełnosprawne.
Nowością jest konieczność dołączenia do wniosku prawomocnego dokumentu zatwierdzonego przez sąd ustalającego na rzecz
danego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica
w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko.
W 2017 r. zostało złożonych 1.165 wniosków o przyznanie
świadczeń wychowawczych, w tym:
a) według kryterium dochodowego 680 wniosków, z czego:
– 317 wniosków tylko na pierwsze dziecko,
– 363 wnioski na pierwsze i kolejne dziecko.
b) bez kryterium dochodowego 485 wniosków na drugie
i kolejne dziecko.
(dok. na str. 7)
19 kwietnia 2018 r.

LIST DO REDAKCJI
BRONIĆ DOBRYCH INICJATYW
Panie Boże, Ty widzisz i nie grzmisz - tak myślę, kiedy czytam
odpowiedź p. Jana Zachara na mój ostatni list do redakcji (GU
Nr 14 z 5 kwietnia 2018 r.). W którym miejscu wypowiedź jest
bardzo napastliwa i agresywna? Powiada się, że atak jest najlepszą obroną. Czy naprawdę tak trudno zrozumieć właśnie moje
intencje, które podziela znaczna część mieszkańców Ustronia?
Czy radny już zapomniał ile przychylnych tekstów promujących jego osobę oraz wielu innych miejscowych znakomitości
z dziedziny kultury czy sportu napisałam w przeciągu kilkunastu
lat? Wtedy to zespół „Ustronsky” nie miał imponujących relacji
z decydentami rządzącymi miastem. Mnie natomiast, jako byłemu
pracownikowi i aktualnemu społecznemu działaczowi kultury
zależało na tym, aby w jakichś sposób obie strony doprowadzić
do porozumienia, bo zawsze starałam się być osobą przyjazną
oraz lojalną wyznającą zasadę, iż kto na cokolwiek zasługuje
i mu się należy, ma to otrzymać bez względu na sympatie czy
antypatie. Kiedy byłam radną, jako jedna z nielicznych przekonywałam radnych o słuszności przyznania dotacji na wydanie
płyty „Ustronskiego”, z której potem lider grupy z nieznanych
przyczyn zrezygnował. A dzisiaj z życzliwości chcę Panu uświadomić, że wybrana przez Pana droga realizacji mandatu radnego
nie zawsze jest właściwa, czego najprawdopodobniej mieszkańcy
(dok. ze str. 6)
Do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach
(ROPS) przekazano 22 wnioski, z czego:
– 5 wniosków zostało rozpatrzonych przez ROPS,
– 17 wniosków czeka na rozpatrzenie.
Z 19 wniosków przekazanych do ROPS w 2016 r., do końca 2017 r. 15 wniosków zostało rozpatrzonych przez ROPS,
a 4 wnioski czekają na rozpatrzenie.
W sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego w 2017
r. wydano łącznie 1.186 decyzji. Zrealizowano 17.510 świadczeń
na łączną kwotę 8.727.888 złotych. Świadczenie wychowawcze
wypłacono łącznie 1.727 dzieciom. Na koniec 2017 r. 15 wnioskodawców pobrało nienależnie świadczenia wychowawcze na
łączną kwotę 24.000 zł.

MIEJSKI ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS.
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie (MZI) powołany został zarządzeniem
nr 94/2011 Burmistrza Miasta Ustroń dnia 16 maja 2011 roku.
MZI liczy 7 członków. W 2017 roku odbyły się 4 spotkania.
Do przewodniczącego MZI wpłynęło 11 „Niebieskich Kart —
A” (NI(-A), z czego: – 5 sporządzonych przez Policję, – 3 sporządzone przez pracowników socjalnych, – 1 sporządzona przez
Powiatowy Ośrodek Wsparcia, – 2 sporządzone przez oświatę.
Osoby doznające przemocy to 8 kobiet, 2 mężczyzn i 2 dzieci.
W 11 przypadkach sprawcami przemocy były osoby dorosłe
– 8 mężczyzn i 3 kobiety. W ramach toczących się postępowań
odbyło się 59 spotkań grup roboczych, podczas których wypełniono: – 10 formularzy „Niebieska Karta — C” (dotyczy ofiary
przemocy), – 11 formularzy „Niebieska Karta — D” (dotyczy
sprawcy przemocy).
Zakończono procedurę „Niebieskiej Karty” w: – 8 przypadkach
(w tym 5 spraw wszczętych w latach ubiegłych) – na podstawie 18
ust. 1 pkt I (Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”)
– ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia
o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy oraz zrealizowaniu
indywidualnego planu pomocy; – 3 przypadkach (w tym 2 sprawy
z lat ubiegłych) — na podstawie 18 ust. I pkt 2 (Rozporządze19 kwietnia 2018 r.

		

nigdy nie zapomną. Nie takie wielkie pieniądze wydaje się na
inne sprawy w mieście, a Pan skąpi dotacji Gazecie Ustrońskiej,
ER „Równicy” i innym stowarzyszeniom, którym USTAWA SEJMOWA pozwala przyznawać co roku jakieś określone kwoty na
działalność, bowiem pomagają miastu w organizacji i promocji
życia kulturalno-oświatowego oraz sportowego w ramach realizacji tak zwanych zadań własnych gminy. Wiadomo, że Rada nie
ma swoich pieniędzy, a tylko publiczne. Jest po to jednak, aby
sprawiedliwie i rozsądnie je wydawać. Chcę tym samym radnemu
uświadomić, że niepotrzebnie robi sobie coraz więcej wrogów.
Sądzę, że należałoby mi się jakieś podziękowanie, a nie straszenie
sądem bądź używanie wręcz obraźliwych słów dotyczących tonu
moich listów do redakcji. Piszę dosadnie i konkretnie, lecz nigdy,
aby kogoś obrażać. To nie w moim stylu. Nie ma Pan patentu na
rację. Jestem dużo od Pana starsza, więc chociażby z tego powodu mam cały szereg doświadczeń za sobą. Dlatego nie zgodzę
się z nie zawsze konstruktywnymi stanowiskami, które radny nie
pierwszy raz prezentuje. Swoimi przekonaniami wywołuje nikomu niepotrzebne konflikty w środowisku. Lepiej byłoby z klasą
i pokorą przyjąć uwagi od kogoś, kto ma zdecydowane rozeznanie
w niejednym temacie.
Zawsze będę bronić dobrych inicjatyw w Ustroniu, tym bardziej
takich, które mają wielkie tradycje, a brak zrozumienia ze strony
osób, które dopiero zaczynają „rządzić” i to nie zawsze w dobrym
kierunku, będę zdrowo krytykować.
Tym ostatnim głosem kończę polemikę z radnym Janem Zacharem, któremu życzę wyważonych, przemyślanych mądrości
w swoich wystąpieniach czy to na sesjach Rady Miasta, na
facebooku, czy też na łamach naszego tygodnika.
Elżbieta Sikora
nie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty”
oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”) – rozstrzygnięciu
o braku zasadności podejmowania działań; w 6 sprawach nadal
trwa postępowanie.
W Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób Dotkniętych
Przemocą w Rodzinie przebywały 2 osoby.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA
Wydajemy skierowania do odbioru darmowej żywności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 20142020, którego celem jest dotarcie z pomocą żywnościową do
osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Rolę partnera
lokalnego pełni Fundacja św. Antoniego. Na koniec 2017 roku
pomocą objęto 176 rodzin liczących 421 osób.
Zdzisław Dziendziel, kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu

Trwa zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Szczegółówy harmonogram zamieściliśmy w dwóch poprzednich numerach. Fot. M. Niemiec
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GDZIE PO GIMNAZJUM?
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
Szkoła oferuje kierunki kształcenia w:
Technikum jako: technik organizacji reklamy; technik fotografii i multimediów; technik pojazdów samochodowych; technik
elektronik.
Liceum Ogólnokształcącym, w którym istnieje możliwość
nauki na profilu ratowniczo-pożarniczym oraz kosmetycznym.
Branżowej Szkole I Stopnia jako: cukiernik; sprzedawca;
elektronik; mechanik pojazdów samochodowych oraz w klasie
wielozawodowej (a w niej: fotograf, fryzjer, blacharz samochodowy, lakiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych,
elektromechanik i inne).
Szkole dla Dorosłych, w której jest liceum ogólnokształcące,
szkoła policealna oraz możliwość przejścia kursów kwalifikacyjnych.
Dzień Otwarty: 25 kwietnia 2018 r.
Skoczów ul. Górecka 65, tel.(33) 479 22 25
sekretariat@zstio-skoczow.pl
www.zstio-skoczow.pl
www.facebook.com/zstio.skoczow

ZESPÓŁ SZKÓŁ
PRZYRODNICZO-TECHNICZNYCH
Szkoła oferuje:
naukę w 4-letnim Technikum – można zdobyć umiejętności
jako: technik architektury krajobrazu, technik rolnik, technik
logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych.
naukę w 3-letniej Branżowej Szkole I Stopnia – można nabyć
umiejętności m.in. jako: mechanik i operator pojazdów i maszyn
rolniczych, kucharz.
Oprócz tego w szkole istnieje możliwość uczestniczenia
w kwalifikacyjnych kursach zawodowych z zakresu opiekunki
środowiskowej, rolnika i kucharza.
Uczniowie szkolą się pod okiem doświadczonej kadry, mają do
dyspozycji nowoczesną bazę dydaktyczną, możliwość odbycia
zagranicznych praktyk.
Dzień Otwarty: 25 kwietnia 2018 r. w godz. 8:00-14:00
Międzyświeć, ul. Malinowa 10, tel. (33) 853 37 66
szkolarol@poczta.onet.pl
http://miedzyswiec.xon.pl
www.facebook.com/Miedzyswiec.Malinowa10

ZESPÓŁ SZKÓŁ
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH
IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA
Szkoła oferuje naukę w:
Technikum – wykształcenie w kierunku: technika hotelarstwa,
technika żywienia i usług gastronomicznych, technika ekonomisty, technika obsługi turystycznej.
Szkole Branżowej I Stopnia – wykształcenie w kierunku:
kucharstwa, cukiernictwa, istnieje także możliwość nauki
w klasie wielozawodowej.
Szkole Policealnej – wykształcenie w kierunku technika turystyki wiejskiej.
Na uczniów czekają: praktyki w renomowanych obiektach
w Polsce i za granicą; bogata oferta zajęć pozalekcyjnych; warsztaty kulinarne ze znanymi szefami kuchni; nowocześnie wyposażone pracownie; wyjazdy zagraniczne w ramach projektów
europejskich.
Dzień Otwarty: 30 maja 2018 r.
Wisła ul. Władysława Reymonta 2, tel. (33) 855 24 74
zsgh@wisla.pl, www.zsgh.wisla.pl

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. PAWŁA STALMACHA
LO im. Pawła Stalmacha proponuje młodzieży następujące
rozszerzenia, które będą realizowane w dwóch oddziałach oraz
kierunki studiów, na które młodzież może aplikować po ukończeniu szkoły:
sportowe z rozszerzoną biologią, geografią, językiem angielskim. W oddziale tym jest 10 godzin wychowania fizycznego
tygodniowo.
przykładowe kierunki studiów: fizjoterapia, wychowanie
fizyczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, turystyka i rekreacja,
ratownictwo medyczne, trener personalny.
ratowniczo-medyczne (tzw. biol-chem) z rozszerzoną biologia,
chemią i językiem angielskim i przedmiotem uzupełniającym
- ratownictwo medyczne.
przykładowe kierunki studiów: farmacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, weterynaria, kierunki lekarskie, pielęgniarstwo,
stomatologia, analityka medyczna, dietetyka, psychologia
dziennikarsko-menadżerskie z rozszerzoną historią, językiem
polskim, językiem angielskim i przedmiotem dodatkowym – wiedza o mediach współczesnych.
przykładowe kierunki studiów: dziennikarstwo, filologia polska, filologia angielska, muzykologia, prawo, pedagogika, sinologia, stosunki międzynarodowe, animacja społeczno-kulturowa,
zarządzanie, historia sztuki, socjologia, administracja.
Dzień otwarty: 23 kwietnia 2018 r.
Wisła pl. Hoffa 5, tel. (33) 855 20 44
lowisla@op.pl, www.lowisla.pl
www.facebook.com/lostalmach

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH

Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu kształci m.in. techników
mechaników i informatyków. To nowoczesna szkoła z tradycjami.
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Szkoła oferuje naukę w:
Technikum – wykształcenie w kierunku: technika mechanika,
technika informatyka, technika elektryka.
Branżowej Szkole I Stopnia – wykształcenie w kierunku:
sprzedawcy, elektromechanika, istnieje także możliwość nauki
w klasie wielozawodowej, w której możliwe jest uzyskanie
wybranego przez siebie zawodu, uczniowie mogą także odbyć
praktyki w zakładach pracy lub w szkole (w zależności od liczby
uczniów i zawodu).
19 kwietnia 2018 r.

GDZIE PO GIMNAZJUM?
Szkoła wyposażona jest m.in. w trzy pracownie komputerowe
wyposażone w 60 połączonych w sieć wysokiej klasy zestawów
typu PC, w tym pracownia dedykowana do nauki grafiki komputerowej; pracownię multimedialną; laboratorium elektroniczne;
klaso-pracownie do przedmiotów technicznych oraz do nauki
języków obcych; unikalne modele maszyn kuźniczych do obróbki
skrawaniem, automatyki i in.; warsztat z biurem technologiczno-kontrukcyjnym.
Limit miejsc do każdej klasy: 10. Nabór prowadzony jest
w formie elektronicznej. Zapisy przyjmuje sekretariat szkoły.
Ustroń ul. 3 Maja 15, tel. (33) 854 35 43
e-mail: zsp.ustron@interia.pl
www.zspustron.internetdsl.pl

ZAKŁAD DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO
W szkole kształcenie prowadzone jest na różnych poziomach
edukacji w:
Szkole Podstawowej dla Dorosłych – klasa VII; w klasach
drugich i trzecich gimnazjalnych;
Branżowej Szkole I Stopnia – w klasie wielozawodowej;
Policealnej Szkole Sekretarek na kierunku sekretarka medyczna.
W ofercie edukacyjnej przygotowanej na rok szkolny 2018/2019
zaplanowano uruchomienie nowych kierunków kształcenia na poziomie technikum, które powstało z przekształcenia likwidowanego tutaj gimnazjum (technik żywienia i usług gastronomicznych,
technik usług fryzjerskich) oraz fryzjera na poziomie szkoły
branżowej (dawnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej).
Ustroń ul. Stawowa 3, tel. (33) 854 33 00
s-ustron@zdz.katowice.pl
www.szkoly.ustron.zdz.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ
IM. WŁADYSŁAWA SZYBIŃSKIEGO
Liceum Ogólnokształcące:
klasa socjalna – uczestnictwo m.in. w: certyfikowanym kursie
pierwszej pomocy przedmedycznej; warsztatach języka migowego; wycieczkach edukacyjnych do instytucji o charakterze
medycznym, społecznym i socjalnym; konkursach i olimpiadach
przedmiotowych.
Rozszerzenia: j. polski, biologia. Przedmiot uzupełniający:
podstawy opieki medycznej i pracy socjalnej oraz biomedyczne
podstawy rozwoju.
klasa medialna – uczestnictwo m.in. w: zajęciach dziennikarskich organizowanych w szkole oraz poza nią; zajęciach
z grafiki komputerowej i składu tekstu; pracach redakcji „Proroka
Niecodziennego”; spotkaniach z ciekawymi ludźmi świata kultury
i polityki; debatach o różnorodnej tematyce; rozprawach sądowych; konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
Rozszerzenia: język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie. Przedmiot uzupełniający: elementy grafiki komputerowej.
klasa wojskowa – uczestnictwo m.in. w: zajęciach z przysposobienia wojskowego; treningach samoobrony (aikido); ćwiczeniach
musztry; różnych zajęciach terenowych; zajęciach na poligonie
wojskowym; obozach szkoleniowych; zajęciach strzeleckich;
certyfikowanym kursie pierwszej pomocy przedmedycznej; wycieczkach do jednostek wojskowych, Wydziałów Zarządzania
Kryzysowego, Policji, itp.; konkurencjach sportowych; konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
Rozszerzenia: matematyka, j. angielski, chemia. Przedmioty
uzupełniające: przysposobienie wojskowe z musztrą, elementy
samoobrony.
19 kwietnia 2018 r.

		

Technikum:
informatyka – uczestnictwo m.in. w: zajęciach w nowoczesnych pracowniach informatycznych - sieciowych systemów
operacyjnych, programowania, aplikacji internetowych oraz
laboratorium urządzeń technik komputerowych; wycieczkach
edukacyjnych do firm i przedsiębiorstw; praktykach zawodowych
w firmach z branży informatycznej; konkursach i olimpiadach
przedmiotowych.
Rozszerzenia: matematyka, fizyka.
logistyka – uczestnictwo m.in. w: zajęciach, w których wykorzystywane są najnowsze programy stosowane przez przedsiębiorstwa z zakresu transportu, spedycji i logistyki; edukacyjnych
wycieczkach do firm i przedsiębiorstw; praktykach zawodowych
w firmach produkcyjnych, handlowych lub usługowych; konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
Rozszerzenia: matematyka, geografia.
Dzień Otwarty: 24 kwietnia 2018 r.
Warsztaty dla gimnazjalistów: 23 maja 2018 r.
Cieszyn ul. Kraszewskiego 11, tel.: (33) 852 01 84
email: sekretariat@szybinski.cieszyn.pl
www.szybinski.cieszyn.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
IM. PŁK. GWIDONA LANGERA
Szkoła oferuje naukę w:
Technikum Mechaniczno-Elektrycznym, które przygotowuje
do zawodu: technika usług fryzjerskich, technika chłodnictwa
i klimatyzacji, technika mechanika, technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technika mechatronika, technika
elektryka.
Szkole Branżowej I Stopnia, która przygotowuje do zawodu:
kierowcy mechanika, mechanika pojazdów samochodowych,
elektryka, fryzjera, mechatronika, istnieje również możliwość
nauki w klasie wielozawodowej.
Szkole Policealnej, która przygotowuje do zawodu opiekuna
osób starszych.
Dzień Otwarty: 24 kwietnia 2018 r.
Cieszyn ul. Frysztacka 48, tel.: (33) 479 86 44
email: sekretariat@zst.cieszyn.pl
www.zst.cieszyn.pl

Wspólna zabawa ustrońskich gimnazjalistów, czyli Belgijka na rynku.
Fot. A. Jarczyk
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360 tys. zł to kwota przeznaczona na projekty w ramach
Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. Rozdzielona zostanie
po równo między 9 ustrońskich osiedli.

BUDŻET OBYWATELSKI

PAMIĘTAJĄ
Jerzy Kowalczyk zmarł 18 kwietnia 2017 roku. Podczas uroczystości pogrzebowej w kościele św. Klemensa i na ustrońskim
cmentarzu komunalnym opłakiwała go rodzina, licznie przybyli
współpracownicy, nauczyciele i oczywiście uczniowie. Wspominano Jerzego Kowalczyka jako uczciwego, życzliwego, zaangażowanego w pracę człowieka i cieszącego się wielkim szacunkiem
młodzieży pedagoga. O przywiązaniu do trenera i wuefisty niech
świadczą zdjęcia ze spotkań, na które Jerzy Kowalczyk był zapraszany nawet po wielu latach od odejścia ze szkoły.
W najbliższą niedzielę (22 kwietnia) o godz. 10.30 w kościele
pw. św. Klemensa odbędzie się msza św. w intencji Jerzego Kowalczyka w I rocznicę śmierci. Jerzy Kowalczyk jest pochowany
na cmentarzu komunalnym w Ustroniu. 		
(mn)

Ruszyła 3. już edycja Budżetu Obywatelskiego w Ustroniu.
Jeśli masz ciekawy pomysł na zagospodarowanie swojej okolicy lub na zaktywizowanie swoich sąsiadów, koniecznie złóż
wniosek. Będzie to możliwe od 1 maja do 1 czerwca 2018 r.
Szczegółowy harmonogram oraz formularze zgłoszeniowe na:
www.budzetobywatelski.ustron.pl.
Środki przeznaczone na Budżet Obywatelski w budżecie miasta
to 360 tys. złotych. Kwota ta podzielona jest na równe części po
40 tys. zł na każde z 9 osiedli: Polana, Poniwiec, Ustroń Centrum,
Ustroń Górny, Ustroń Dolny, Zawodzie, Hermanice, Lipowiec,
Nierodzim.
Zachęcamy do składania wniosków do budżetu, bo warto zmieniać nasz Ustroń na lepsze. Wystarczy jedynie wypełnić wniosek
i uzyskać 15 podpisów mieszkańców popierających pomysł
z danego osiedla.
Dodatkowe informacje: www.budzetobywatelski.ustron.pl.
Urząd Miasta Ustroń
16/2018/6/R

Zapraszamy na

BEZPŁATNY kurs JĘZYKA ANGIELSKIEGO,
który odbędzie się w Ustroniu w ramach projektu

www.sakk.pl

Kurs obejmuje 120 godzin zajęć i skierowany jest do
osób pracujących, które ukończyły 25. rok życia.

Zapisy pod numerem telefonu: 691 667 729.

KONSULTACJE I PRZETARGI
12.04.2018 r. został opublikowany przetarg nieograniczony
pn. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej
w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5” oraz „Przystosowanie obiektu szkoły SP-5
i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5” –
termin składania ofert – do dnia 27.04.2018 do godziny 10:00.
17.04.2018 r. został opublikowany przetarg nieograniczony
pn. Modernizacja drogi powiatowej 2656 S ul. Jelenica na odcinku ok. 1,0 km – termin składania ofert – do dnia 7.05.2018
do godziny 10:00.
Więcej na stronie internetowej: www.ustron.bip.info.pl

BIBLIOTEKA
David Grann
„Zaginione miasto Z”
W 1925 r. pułkownik Percy
Fawcett udał się w morderczą
podróż do Amazonii. Celem
tej ekspedycji było odkrycie
starożytnej cywilizacji, miasta
pełnego złota i kosztowności.
Do dnia dzisiejszego nie wiadomo, co się stało z podróżnikami. Ich śladem podążało wielu
śmiałków, którzy tracili życie
i zdrowie.
W 2005 r. dziennikarz David
Grann zweryfikował wszelkie
dostępne żródła informacji, odkrył nowe dokumenty i ruszył
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POLECA:
tropem wyprawy szalonego
pułkownika.

John Pearson
„Wszystkie pieniądze
świata”
Historia wzlotów i upadków
trzech pokoleń amerykańskiej
rodziny potentatów naftowych.
Jean Paul Getty III został
w wieku szesnastu lat porwany
przez włoski gang. Przebieg
porwania i negocjacji zainspirował Ridley'a Scotta do nakręcenia filmu pod takim samym tytułem.
19 kwietnia 2018 r.

Po naszymu...
Jako sie mocie
Pogoda letnio już nastała, tóż nie dziwota, że kaj kiedy
łobudził sie z zimowej drzymki i zaczył łukludzani kramu
kole chałupy. Niejedyn jeszcze grabi liści, co mu sie już nie
chciało pograbić na jesiyń, nó a wiela papiórków wszyndzi
pociepanych, rozmaitych flaszek, a wiela reklamówek dyndo kansik na drzewach, to szkoda godać. Trzeja sie gibko
wzióńć do roboty. A jak kiery doista nie zaspoł i przeczytoł
w naszej gazecie ło darmowym wywozie wielkich gabarytów, to wyciepowoł z chałupy co popadnie. Dyć nielza
sie było nadziwić kaj też ludzie pomieścili tela capartu.
Jak sie tak szło łoto pore dni tymu na szpacyr i łoglóndało
wielucne kupy rozmaitego towaru, co tam było wyciepane:
ganc jeszcze dobre łotomany, sztokerle, zdrzadła, aji jakisi
paradny szyfóner, ale też rozmaite telewizory i kómputery.
Ani nie chcym ło tym myśleć, jako też to bydóm utylizować.
Przeca niejedyn co pore roków wymiynio meble i rozmaite
dómowe sprzynty, to nie to co hańdowni, kiedy jedny meble
mieli łojcowie, a potym jejich dziecka.
Prziszeł łoto ku mnie kamrat, co my pospołu chodzili do
jednej klasy w Jedynce. Mo wielucnóm zogrode, kaj wycinoł
stare strómy i rozmaite chrosty i strasznucnie sie lutowoł, że
jeszcze łoto łóńskigo roku móg wywiyź za darmo do PSZOKA przed downóm Kuźnióm w tych brunotnych miyszkach

USTRONIU
Tym razem przedstawiam unikatowe,
nie publikowane dotąd zdjęcie, udostępnione przez Marię Kozub. Przedstawia
ono kotlarzy – pracowników ustrońskiego
Arcyksiążęcego Zakładu Budowy Maszyn
podczas tzw. monterunku swych dzieł na
terenie kopalni w Karwinie.
Zakład Budowy Maszyn powstał w 1864
r. w miejscu późniejszej Kuźni Ustroń, zaś
3 lata później założono przy nim kotlarnię, jedyną w okolicznych habsburskich
fabrykach przemysłowych. Wówczas to
Ustroń szumnie nazwano „kuźnią dla całego ogromnego potencjału wytwórczego
górnictwa węglowego, hutnictwa i przemysłu przetwórczego Komory Cieszyńskiej,
rozbudowanego z wielkim rozmachem na
przełomie XIX—XX w.”. Kotlarnia produkowała solidne i trwałe rezerwuary: kotły
parowe, zbiorniki wodne i spirytusowe,
ogrom cystern i urządzeń do warzenia soli
oraz rafinerii nafty.
Wykonane w Ustroniu części maszyn dowożono na miejsce przeznaczenia licznymi
zaprzęgami konnymi, a tam wyspecjalizowana brygada kowali – kotlarzy wprawiała
je w ruch i oddawała do użytku. Wyjazdy
na monterunki były, jak na ówczesne realia,
dobrze płatne. Dzięki nim ustroniacy nie
19 kwietnia 2018 r.

pociupapych karkoszek, abo trowy tela wiela mioł, a latoś
snoci nasi radni uchwalili, że jyny dwa miyszki na miesiónc
bieróm za friko, a jak kiery mo wiyncyj, to trzeja za każdy przywożóny miyszek płacić. A tu jeszcze trowy sie nie
zaczyło kosić, a tyn mój kamrat mo już dwacet miyszków.
Na ludzie, nasi radni, dyć se to rozwożcie. To sóm pozorne
łoszczyndności. Możne jakisi grosz do miejski kasy kapnie,
nale wiela zaś powstanie tych dzikich wysypisk śmieci! Polić
łogniska na swoji posesji nielza, bo ci grozi mandat, tóż
niejedyn woli rypnóć ty karkoszki, czy trowe w miyszkach
kansik w ustrónne miejsce, a gor jeszcze ci przijezdni, co
w sobote czy niedziele poleżóm se nad Wisłóm łod rana do
popołednia, a potym łopakowania z jedzynio i picio zostawiajóm kansik pod krzokami. Dyć dbejmy wszyscy, coby
tych śmieci było jak nejmiyni.
Staro ustrónioczka

Z naszego na polski
ciepać – rzucać: Musisz tym tak ciepać, ni możesz to
pieknie położyć?
capart – rupiecie, złom: wywiyźcie ten capart z placu, bo
to strasznie szpatnie wyglóndo.
sztokerla – krzesełko kuchenne bez oparcia: Siednij se
Hanusiu na sztokerli.
szyfóner – szafa: Zawieś mi kabot do szyfónera.
lutować – żałować: Strasznie lutowoł, że ni móg iś na
wiesieli.

tylko podnosili kwalifikacje, ale także przechodzili swoistą szkołę życia, wyrabiając
sobie poglądy na sprawy społeczne oraz
dowiadując się, w jaki sposób robotnicy
w innych ośrodkach przemysłowych walczą
o poprawę swych warunków bytowych.
Ustrońska kotlarnia, prowadzona przez
mistrza Jakubeckiego, zatrudniająca ok. 200
wysoko wykwalifikowanych robotników,
działała do 1908 r. Wiele monterunków
odbywało się na Słowacji, na Węgrzech,
a także w Galicji Wschodniej.

		

Na fotografii w pierwszym rzędzie, jako
pierwszy z prawej strony, siedzi pradziadek
M. Kozub – Józef Kubień (ur. 24.02.1868
r.), gospodarz ze Sośnio w Nierodzimiu.
To ogromnych rozmiarów zdjęcie okazało się dla mnie inspiracją do napisania
artykułu, który ukaże się w tegorocznym
Kalendarzu Ustrońskim. Należy jeszcze dodać, iż wieko takiego kotła parowego, jaki
widzimy na zdjęciu, znajduje się, opatrzone
tabliczką znamionową, w skansenie przy
Muzeum Ustrońskim. Alicja Michałek
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WIELKANOCNY OBIAD
W Miejskim Domu Spokojnej Starości
Wielkanocny Obiad Świąteczny odbył się
tradycyjnie we wtorek 27 marca.
Otwarcia uroczystości dokonała p.
Ilona Niedoba, kierownik MDSS, witając
mieszkańców, pracowników i przybyłych
gości w osobach: proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej ks. Piotr Wowry,
proboszcz parafii rzymskokatolickiej
ks. Wiesław Bajger, kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej Zdzisław Dziendziel;
zastępca burmistrza miasta p. Jolan-

ta Krajewska-Gojny, skarbnik miasta
Ustroń p. Aleksandra Łuckoś, p. Anna
Rottermund – wiceprzewodnicząca Rady
Miasta i p. Franciszek Korcz z Fundacji
św. Antoniego, były przewodniczący
Rady Miasta.
Ksiądz Wowry w swoim krótkim rozważaniu wspomniał o radości, jaką przeżywamy, ponieważ możemy razem przeżywać wydarzenia, które miały miejsce
ponad dwa tys. lat temu – śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ksiądz Bajger

skupił się w swej wypowiedzi na ostatniej
wieczerzy Pana Jezusa z uczniami oraz na
zwyczaju święcenia pokarmów.
Podano posiłek składający się m.in.
z tradycyjnego żurku, wyśmienitych mięs,
kilku rodzajów sałatek i innych wielkanocnych przysmaków. Na zakończenie
na stołach pojawiły się znakomite ciasta
oraz kawa i herbata. Wszystkie potrawy
zostały przygotowane w naszej domowej
kuchni. Jeszcze więcej świątecznych potraw, takich jak jaja przyrządzone na kilka
sposobów, tradycyjny murzyn, kiełbasy
i rozmaite wędliny, wielkanocne baby,
buchty itp. nasze niezrównane kucharki
przygotowały na Wielką Sobotę, kiedy
to wszystkie pokarmy zostały poświęcone, aby pojawić się na naszych stołach
w Wielkanocną Niedzielę.
Po spożyciu posiłku p. kierownik
złożyła wszystkim serdeczne życzenia
zdrowych, pogodnych świąt i radości
ze zmartwychwstania Pana Jezusa. Na
zakończenie tej miłej uroczystości głos
zabrała p. Anna Rottermund życząc
gościom, mieszkańcom i pracownikom
dużo zdrowia i radosnego przeżywania
Wielkanocy.
Potem każdy z mieszkańców otrzymał
paczkę z upominkami świątecznymi.
Goście pożegnali się i w dobrych nastrojach powrócili do swych codziennych
zajęć.
jot-ef
II miejsce: Milena Bury z P-6, Marcin
Słaby z P-4, Nina Marek z SP-1, Tomasz
Niewiadomski z SP-1, Marcel Wiczek
z P-6, Konrad Sikora z SP-1, Blanka
Niemczyk z P-4, Piotr Szarzec reprezentujący MDK „Prażakówka”.
III miejsce: Milena Walczak z P-6,
Helena Holeksa z P-6, Eliza Gaś z SP-2,
Marta Zwolińska z SP-1, Nina Brachaczek z SP-1, Wiktor Szatan z P-6, Alicja
Dyląg z P-6, Michalina Dyląg z P-6.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 byli najliczniejszą reprezentacją Ustronia.

BESKIDY POKOLEŃ
10 kwietnia w Auli Szkoły Podstawowej
nr 1 w Cieszynie odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Mieszkam
w Beskidach”, organizowanego przez
Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej. Podczas tegorocznej edycji świętowano 25-lecie, w którym wzięło udział ponad 7 tys.
uczestników, co porównano z początkami
konkursu, gdy do GOK-u napływało ok.
650 prac. Z roku na rok konkurs zyskiwał
na popularności, a obecnie ma charakter
międzynarodowy. Najmłodszy uczestnik tegorocznej edycji miał 30 miesięcy,
a najstarszy 79 lat.
Prace można było wykonać w dowolnej technice - malarstwo, kolaż, wiersz,
fotografia itp.
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Na podium znalazło się sporo dzieci
z Ustronia (10 osób w wieku przedszkolnym i 20 osób w wieku szkolnym). Nagrodzone dzieci otrzymywały od organizatorów pamiątkowe dyplomy i upominki
przygotowane wspólne z Miastem Ustroń.
Ustrońscy laureaci XXV MKP „Mieszkam w Beskidach”:
I miejsce: Alicja Molek z P-4, Maria
Witkowska z SP-3, Alicja Pinkas z SP-1,
Martyna Rzyman z SP-1, Wiktoria Wawrzyczek z P-6, Karolina Sztuka z SP-1,
Maja Grzybek z SP-1, Zuzanna Kania
z SP-1, Ewelina Molek z SP-2, Maksymilian Legierski z SP-1, Emilia Śliwka z SP1, Anna Bukowczan z SP-1, Julia Hernik
z SP-1, Tymoteusz Holeksa z SP-1.

10 kwietnia Koło PZKO w Karwinie-Raju zorganizowało spotkanie autorskie z ustrońską
poetką Marią Nowak. Licznie zgromadzonym
Polakom mieszkającym w Czechach autorka
przedstawiła swoje wiersze oraz interesującą fotoprezentację wiersza o rzece Wiśle,
który poetka napisała w 700-lecie Ustronia.
Organizatorką spotkania z ramienia PZKO
była Anna Rzyman.
Fot. Z. Niemiec
19 kwietnia 2018 r.

Fot. K. Medwid

LAJKONIK CUP
Pierwsza edycja tego renomowanego
turnieju odbyła się w 1981 roku i od tego
czasu stale się rozwija. W tym turnieju
biorą udział nie tylko polskie, ale i zagraniczne zespoły, między innymi z Niemiec, Szwecji, Rosji, Ukrainy i Francji.
W tegorocznej edycji brało udział prawie
100 drużyn oraz około 1500 zawodników.
Licznie zgromadzeni kibice mogli oglądać zmagania młodych szczypiornistów
na ośmiu halach sportowych. Wśród
uczestników tego znanego turnieju nie
mogło zabraknąć MKS-u Ustroń, który
był reprezentowany przez dwie drużyny:
dziewcząt prowadzonych przez Wiolettę
Rakowską oraz młodzików prowadzonych przez Piotra Bejnara. Dla dziewcząt był to pierwszy tak renomowany
turniej. Na początku ich rywalem była
UECO- UKS Dziewiątka Legnica. Mecz
ten zakończył się zwycięstwem drużyny z Dolnego Śląska 14:7. Kolejne
spotkanie podopieczne Wioletty Rakow-

skiej grały z gospodyniami turnieju. Zawodniczki SKS Kusego Kraków pewnie
i zdecydowanie pokonały ustronianki
21:5. Ostatnim rywalem MKS-u w grupie eliminacyjnej była Płocka Akademia
Piłki Ręcznej. Mecz ten zakończył się
remisem 12:12. W grupie półfinałowej
pierwsze spotkanie podopieczne Wioletty
Rakowskiej grały z UHC Admira Landhaus. Rywalizację tę wygrała drużyna
z Austrii 16:6. Drugi mecz MKS grał
z UKS Handball Posada Górna. Zawodniczki z Ustronia w tym spotkaniu odbiły
sobie porażkę z Austriaczkami i wygrały
wysoko 19:6. Ostatniego dnia turnieju
dziewczęta MKS-u Ustroń mierzyły się
z Legnicą. Stawką tego starcia było jedenaste miejsce w całym turnieju. Zawodniczki z Ustronia wysoko pokonały
swoje rywalki z Dolnego Śląska 19:6.
Drużynę dziewcząt reprezentowały: Weronika Trzaskacz, Martyna Tetera, Natalia
Stec, Angelika Tomiczek, Julia Łukosz,

PATENT NA SUMAVĘ

Katarzyna Habarta, Zuzanna Czyż, Hanna Jaworska, Marta Jurzykowska, Kinga
Pawelska, Weronika Mańka, Nina Brachaczek, Natasza Marszałek, Nina Marek,
Nadia Juchniewicz. Z innymi ambicjami
i celami jechali na ten turniej podopieczni
trenera Piotra Bejnara. Dla tej drużyny
był to już drugi udział w tym turnieju.
Ustronianie wygrali swoje wszystkie grupowe spotkania: z SPR Wisłą Sandomierz
20:10, z IK Sävehof II (Szwecja) 17:13
i z UECO-UKS Dziewiątką Legnica 21:9.
Takie wyniki dały im pierwsze miejsce
w grupie eliminacyjnej. W grupie półfinałowej zawodnicy Piotra Bejnara rozegrali
dwa mecze i po raz kolejny wszystkie
zakończyły się zwycięstwami MKSu.
Z goryczą porażki musiała się pogodzić
UKPR Agrykola Warszawa, która przegrała 13:14 oraz MKS II Padwa Zamość,
która przegrał 9:13. Przeciwnikiem MKSu
Ustroń w wielkim finale byli gospodarze
turnieju, czyli SKS Kusy Kraków. Było
to starcie dwóch niepokonanych do tej
pory drużyn, ponieważ zarówno Kusy jak
i MKS w swej drodze do finału kroczyli
od zwycięstwa do zwycięstwa. Pierwsza
połowa finału była niezwykle wyrównana
i zacięta. Wspomagani pełnymi trybunami
krakowianie zdołali wyjść na jednobramkowe prowadzenie i po pierwszej połowie
prowadzili 9:8. W drugiej połowie Kusy
stopniowo budował przewagę i ostatecznie
wygrał 22:12. Gorycz porażki w finale nie
mogła zakłócić radości z całego turnieju.
Dla podopiecznych trenera Piotra Bejnara
drugie miejsce na tak dużym, renomowanym i ciężkim turnieju to ogromny
sukces. MKS Ustroń reprezentowali: Piotr
Browarczyk, Dawid Oliwka, Aleksander
Bejnar, Ignacy Jaworski, Piotr Szturc,
Patryk Siekierka, Bartosz Mrowiec, Piotr
Gawlas, Aleksander Kowalczuk, Maksymilian Chłopecki, Łukasz Szczęsny, Łukasz Gogółka, Maciej Darowski, Michał
Raszka.
Arkadiusz Czapek
miałbym nic przeciwko, gdyby te warunki
się powtórzyły. W takich okolicznościach
zawsze procentuje praca wykonana na
zapoznaniu – dopowiada Marcin Szeja.

W zeszłym miesiącu Szejowie rozpoczęli tegoroczne, rajdowe zmagania w Mistrzostwach Czech. W rajdzie Kovax Valasska Rally ValMez uplasowali się na 10. pozycji.
W najbliższy weekend zmierzą się z rywalami w rajdzie Sumava Klatovy. Nie ukrywają, że
liczą na dobry wynik.

Czwarty sezon braci w czeskim rajdowym czempionacie i drugi w samochodzie czołowej klasy R5 stoi pod znakiem jeszcze trudniejszej rywalizacji. Nic
dziwnego, skoro do stawki zawodników,
z którymi Szejowie mierzyli się w sezonie
2017, dołączają kolejni szybcy kierowcy,
w tym także zawodnicy znani ze startów
w mistrzostwach świata i Europy. Tylko
w pierwszej rundzie sezonu – KoWax
Valasska Rally – Jarek i Marcin walczyli
z 22 rywalami w najmocniejszych samochodach, podczas gdy w poprzedniej edycji tych zawodów mieli 8 bezpośrednich
konkurentów mniej.
– Na start w Rajdzie Sumava Klatovy
czekam bardziej niż na pierwszą rundę
19 kwietnia 2018 r.

		

sezonu, mimo że od Valasski minął niecały miesiąc. Po pierwsze to rajd, z którym
łączą nas wyjątkowo miłe wspomnienia
- mówi Jarosław Szeja. – Dwa razy wjeżdżaliśmy na metę w Klatovy, jako zwycięzcy w grupie N, a rok temu byliśmy
o krok od podium. Po drugie - bardzo pasują mi tutejsze oesy, a dodatkowo - czuję
się mocny, gdy przychodzi do ścigania się
po zmroku, a w tej imprezie mamy aż trzy
odcinki pokonywane po ciemku.
– Nocne odcinki specjalne wyrównują nieco szanse między nami i starymi
czeskimi wyjadaczami, którzy znają tu
praktycznie każdy kamień. W ubiegłym
roku pomógł nam jeszcze deszcz i zaskakująco zmienna przyczepność. Nie
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

Grunt to dobry kamuflaż.

OGŁOSZENIA DROBNE
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY - USTROŃ. (33)85453-98.
KOMANDOR - Cieszyn, ul.
Stawowa 27 - szafy, garderoby,
zabudowy wnęk z drzwiami
przesuwanymi i nie tylko... Zamów bezpłatny pomiar. RATY
0% 728-340-518, (33)854-2257. www.komandor.pl
Bilety autokarowe, lotnicze,
promowe. Mea Travel, Ustroń,
ul. Rynek 3.(33)444-60-40.
Brykiet bukowy, buk suchy
workowany, drewno podpałkowe – kartony, węgiel groszek
workowany. (33) 854-47-10.
AMBACAR-BIS Skoczów,
używane części do samochodów osobowych. 733-913-181.
505-634-557.
Bagażówka-przeprowadzki +
ekipa. Usługi transportowe.
601-478-108.
Malowanie dachów. 505-168217.
Lokal wolnostojący 100 m2 do
wynajęcia. 697-955-558.

12.00

20.04

17.00

21.04

17.00

25.04

16.30

26.04
26.04

17.00
17.00

Miejski Konkurs Pięknego Czytania, MDK
„Prażakówka” s.7
Seminarium „Sport i zdrowie” – wykłady,
prezentacje, konsultacje, testy i badania, gość
specjalny Janusz Krężelok – trener kadry
narodowej w biegach narciarskich, ilość miejsc
ograniczona, zgłoszenia: informacja@ustron.
pl, ORW Muflon
Mecz piłki nożnej KS Kuźnia Ustroń - MKP
Odra Centrum Wodzisław, stadion Kuźni
Koncert Wiosenny Towarzystwa Kształcenia
Artystycznego, MDK „Prażakówka”
Zebranie mieszkańców Poniwca, Park Poniwiec
Zebranie mieszkańców Nierodzimia, SP-6

Fot. A. Jarczyk

Usługi stolarskie, zabudowy,
schody, drzwi itp. 601-82-1157, 33 854-43-86.

10 lat temu - 17.04.2008 r.

Sprzedam działkę 12-arową z warunkami zabudowy
w Ustroniu. 601-403-041.

NAJLEPSZY SŁUCH W POLSCE
- Trzeba było rozpoznawać interwały, akordy itp. – mówi Agnieszka Białek, zwyciężczyni Ogólnopolskiej Olimpiady Słuchowej.
- Puszczono nam jeden utwór i w jego trakcie trzeba było rozwiązać
test. Ściśle napisano, co mamy wysłyszeć, zapisać instrumenty,
rytm, czy linię melodyczną. Ciekawe rzeczy, których nie robi się
w szkole muzycznej. W drugiej części ustnej śpiewaliśmy z nut.
Dostajemy nuty i śpiewamy. Nuty widzimy pierwszy raz i śpiewamy. Inne zadanie - do komputera podpięte są słuchawki. W jednej
słuchawce wyższy dźwięk, w drugiej niższy. Podchodziło się do
drugiego komputera i trzeba było nastawić taką samą częstotliwość niższego i wyższego dźwięku. Drugiego dnia jeden numer do
zaśpiewania, nawet dość przyjemny. Później inne zadanie, a to już
było duże zaskoczenie. Na korytarzu porozwieszano początkowe
nuty do dziesięciu pieśni Karola Szymanowskiego. W dziesięciu
salach odtwarzano te dziesięć pieśni. W jeszcze innej sali mieliśmy
kartki, na których wszystko zapisywaliśmy. Praktycznie trzeba było
biegać od sali do sali. Było na to 45 minut. Ważne było, by traﬁć
na początek odtwarzanej pieśni, by porównać z nutami. Potem,
już było po ptokach. Jak opowiadam koleżankom i kolegom, nie
do końca rozumieją o co chodzi.

Zatrudnię pracownika do obsługi
parkingu obok Czantorii. Praca
w sezonie codziennie, po sezonie
weekendy. 601-933-603.
Sprzedam zagospodarowaną
działkę rekreacyjną w ROD
„Wypoczynek”, tel. 607-627604.
Spawanie plastików. Ustroń,
ul. Obrzeżna 9. 501-444-534.
Zamienię mieszkanie własnościowe z balkonem (50 m2)
w Tychach na mieszkanie na
osiedlu Manhatan (powyżej 5
piętra). 503-302-008.
Znaleziono rower młodzieżowy. 33-854-24-71.
Wyprzedaż końcówek kolekcji meblowych „Meble
u Michała”.
Sprzedam nowe meble IKEA
(sofa 3-os.rozkładana oraz
łóżko z materacem 1,4/2m)
693-501-005.

DYŻURY APTEK
19-20.04 Lawenda
ul. Skoczowska 137
21-22.04 Centrum
ul. Daszyńskiego 8
23-24.04 Pod Najadą
ul. 3 Maja 13
25-26.04 Centrum
ul. Daszyńskiego 8
27-28.04 Na Szlaku
ul. 3 Maja 46
29-30.04 Rumiankowa ul. Skoczowska 76
Dyżur w godzinach 8.00-23.00.
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tel. 855-10-14
tel. 854-57-76
tel. 854-24-59
tel. 854-57-76
tel. 854-14-73
tel. 300-30-40

* * *

PIŻMACZEK WIOSENNY
Co jednak można powiedzieć o roślinie, która nie dość, że występuje niezbyt często, to jest mała i niepozorna, w dodatku łatwo
ją przeoczyć nawet po niej stąpając? Co mądrego i ciekawego
napisać można o gatunku, o którym nie wspominają żadne uczone
i nieuczone księgi o roślinach dla człowieka użytecznych, bądź
wręcz przeciwnie, których człowiek winien się wystrzegać? Czy
można fascynująco opowiadać o roślinie, którą chyba przeoczyli
wszyscy, prawie co do jednego, twórcy sztuki i artyści – próżno
szukać jej wyobrażeń na obrazach, w dziełach rzeźbiarzy czy
speców od zdobień obiektów architektonicznych?

* * *

BRAMKI IHASA
W niedzielę 13 kwietnia piłkarze z Nierodzimia rozegrali pierwszy tej wiosny mecz na własnym boisku. Podejmowali jedenastkę
z Hażlacha. Przez całą pierwszą połowę piłkarze Victorii stworzyli
zaledwie jedną sytuację pod bramką Nierodzimia. Za to Nierodzim
już w 12. minucie mógł prowadzić, gdyby precyzyjniej strzelał
Janusz Ihas. Z rzutów wolnych Szymon Holeksa i Seweryn Wojciechowski strzelali w mur. W końcu stojącego w bramce byłego
zawodnika Kuźni Pawła Macurę pokonał z rzutu karnego J. Ihas.
Była to bramka strzelana w trzech ratach. Pierwszej, gdy to na
pozycję sam na sam wychodzi J. Ihas i jest faulowany w polu
karnym. Drugiej, gdy pierwszego karnego broni P. Macura i trzeciej, gdy to J. Ihas strzela powtórzonego karnego. Wybrała: (aj)
19 kwietnia 2018 r.

PODARUJ NASZYM 1%

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 (www.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 Kształcenia Artystycznego, KRS 0000096883
Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi, KRS 0000099847
(www.niepelnosprawniustron.pl)
Uczniowski Klub Sportowy „Beskidy”, KRS 0000445929 (www.
uksbeskidy.pl)

16/2018/1/O

KĄCIK SZACHOWY
POD PATRONATEM

AKADEMII SZACHOWEJ

Białe dają mata w dwóch posunięciach.
Rozwiązanie opublikujemy w następnym numerze GU

Nie taki dawny Ustroń, 2006 r.

Fot. W. Suchta

Stulecie od 1880-1980 r. można nazwać złotym wiekiem
szachów. Pasjonowano się pojedynkami najlepszych, a prasa
zamieszczała relacje, jak np. te z roku 1913:
„P. Grabowski nie przestraszył się bronić systemem p. Zioły,
z powodu tego doskonałego ruchu, który udało mu się znaleść.
Posunięcie to jest wielkiego znaczenia dla teoryi wariantu krakowskiego, czyniąc aktualną myśl p. Zioły, by niedopuścić do
rozerwania skrzydła królewskiego (pisownia oryginalna)”.
Dziś w studiach telewizyjnych podobne rozważania wiodą
w przerwach meczów teoretycy futbolu.
(D)

K R Z Y Ż Ó W K A

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) tkanina ze złotą nicią, 8) w peletonie
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) zwinięta tapeta, 3) polski taniec ludowy, 4) zgrzyta w maszynie, 5) odgłosy 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 27 kwietnia.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 14

WIOSENNE PROMIENIE
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymują: Liliana Plinta
z Ustronia, os. Cieszyńskie. Zapraszamy do redakcji.
19 kwietnia 2018 r.
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Wynik spotkania ustala A. Sikora.

Fot. W. Suchta

ZWYCIĘSTWO W NATURZE
KS Kuźnia Ustroń - GKS Dąb Gaszowice - (0:1) 3:1
Pierwszy mecz ustrońskiej Kuźni na naturalnej murawie stadionu miał wyjątkowy
klimat. Potwierdzą to licznie przybyli kibice, również panie i dzieci oraz kibice gości.
Było spokojnie, kulturalnie, bez przekleństw, za to w duchu sportowej rywalizacji.
A że było na co popatrzeć, bo podopieczni Mateusza Żebrowskiego nie tylko ładnie
grali, ale i wygrali, mecz inauguracyjny można zaliczyć do udanych.

Zajmująca 13. miejsce w tabeli Kuźnia
podejmowała przy ul. Sportowej zespół
Dąb z Gaszowic – miejsce 11. Zanim
jednak sędzia Adrian Markiewicz z Mikołowa rozpoczął spotkanie, uczczono minutą ciszy pamięć piłkarza Kuźni Marka
Szymali w pierwszą rocznicę śmierci. Piłkarze wyszli w koszulkach z numerem 13
i podobizną kolegi.

Niestety ustroniacy nie mieli tęgich
min, gdy po pierwszej połowie schodzili
do szatni, bo przegrywaliśmy 1:0. Gdy
rozpoczęła się druga połowa, kibice już
wiedzieli, że trener pożyczył sobie podopiecznych. Już w 50. min. piękną akcję
z podania Michała Pszczółki wykończył
Bartosz Iskrzycki, mijając wcześniej
dwóch napastników Gaszowic. W 68.

TERMINARZ ROZGRYWEK

Klasa B (Podokręg Skoczów)

Sezon 2017/2018 runda rewanżowa
22.04
(godz. 11:00)
KS Nierodzim – LKS Błękitni Pierściec
29.04
(godz. 16:00)
UKS APN Góral Istebna – KS Nierodzim
6.05
(pauzują)
MKS Promyk Golasowice i KS Nierodzim
12.05
(godz. 16:00)
LKS Victoria Hażlach – KS Nierodzim
20.05
(godz. 11:00)
KS Nierodzim – LKS Rudnik
27.05
(godz. 11:30)
LKS Spójnia Górki Wielkie – KS Nierodzim
3.06
(godz. 11:00)
KS Nierodzim – MKS Promyk Golasowice
9.06
(godz. 17:00)
LKS Iskra Iskrzyczyn – KS Nierodzim
17.06
(godz. 11:00)
KS Nierodzim – LKS Pogórze
Wszystkie mecze na własnym boisku odbywają się w niedziele.

minucie kolejny popis Kuźni, tym razem autorstwa Maksymiliana Wojtasika,
który przejął piłkę przed polem karnym
i zdobył bramkę, a tym samym prowadzenie dla zespołu. Wynik spotkania przypieczętował Adrian Sikora w 73. minucie.
Trzecia bramka padła po wspólnej akcji
kapitana Kuźni i Wojtasika. Aż miło było
popatrzeć, jak przechodzą obronę.
Jednak nie tylko napastnicy się napracowali w tym meczu, również bramkarz
Patryk Kierlin musiał się gimnastykować,
żeby nie dopuścić do strzelenia bramki
kontaktowej. Spisał się wzorowo.
W sobotę Kuźnia znów zagra mecz na
własnym boisku, tym razem podejmować
będzie czwartą w tabeli MPK Odrę Wodzisław. Po czterech latach piłkarze znów
mogą biegać po naturalnej nawierzchni
własnego stadionu, a kibice wreszcie
doczekali się trybun z prawdziwego zdarzenia. Sądząc z przebiegu poprzednich
spotkań można polecić mecze przy Sportowej całym rodzinom. Bilety kosztują
7 zł, panie wchodzą za darmo.
(mn)
1 Bytomski Sport Sp. z .o.o.

19

38

40:23

2 LKS Czaniec

20

35

24:16

3 LKS Decor Bełk

19

34

38:26

4 MKP Odra Centrum Wodzisław 19

32

25:17

5 GKS Radziechowy-Wieprz

19

30

38:32

6 LKS Wilki Wilcza

19

29

33:33

7 Tyski Sport II S.A.

19

27

52:42

8 LKS Goczałkowice

18

26

29:30

9 KS Spójnia Landek

20

26

33:35

10 TS Podbeskidzie II BB

20

25

30:35

11 GKS Dąb Gaszowice

19

24

30:29

12 KS Kuźnia Ustroń

20

23

32:33		

13 KS Unia Racibórz

19

22

34:38

14 KP Beskid Skoczów

19

21

25:40

15 LKS Drzewiarz Jasienica

18

19

23:39

16 MKS Lędziny

19

14

28:46		

Tabela klasy B po 1. kolejce rundy
wiosennej (pauzowali: KS Nierodzim
i Góral Istebna).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

LKS Pogórze
UKS APN Góral Istebna
LKS Spójnia Górki Wielkie
LKS Błyskawica II Kończyce W.
LKS Victoria Hażlach
LKS Iskra Iskrzyczyn
KS Nierodzim
LKS Błękitni Pierściec
LKS Rudnik
MKS Promyk Golasowice

25
20
17
16
14
14
13
12
6
1

28:12
28:15
25:22
27:24
13:12
16:19
21:18
20:25
11:28
10:24		
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