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A po zimie następuje tradycyjne łatanie dziur w drogach.

Fot. M. Niemiec

INWESTYCJE DROGOWE –
CO JEST, A CO BĘDZIE

Staramy się na bieżąco informować mieszkańców Ustronia o planowanych i rozpoczętych
inwestycjach, nie wszystko dociera do nas na czas, jednak mamy nadzieję, że współpraca
z urzędnikami miejskimi będzie w tym zakresie polepszana. W trakcie rozmowy z Jarosławem Urbanowiczem z Wydziału Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami UM Ustroń
dowiedzieliśmy się, co obejmują modernizacje już prowadzone i jakie są planowane
w najbliższym czasie.

Na chwilę obecną podpisane i prowadzone są dwie inwestycje – na ul. Szpitalnej i ul. Źródlanej.
W przypadku pierwszej, rozpoczął się
drugi etap prac, w zakres których wchodzą

„roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
roboty ziemne, wykonanie podbudowy
z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej

Do 25 marca odbędą się
w szkołach i przedszkolach referenda strajkowe.
Nie potrafię przewidzieć
ich wyników. Być może
w Ustroniu wszystkie placówki będą solidarnie strajkować, być może nie.
Więcej na str. 2
Jakiś czas temu mieszkańcy, dzwoniąc do redakcji,
dopytywali czy wiemy coś
na temat wprowadzenia
udogodnień dla seniorów
w ustrońskich sklepach wielkopowierzchniowych, jak
np. zakupy online czy możliwość ich dowozu do domu.
Więcej na str. 7
Zakończyły się kolejne przeglądy solistów i zespołów wokalnych oraz teatralnych.
Więcej na str. 8 i 9
Uzdrowiskowy Instytut Zdrowia zaoferował paniom,
z okazji ich święta, pakiet
zabiegów. Wśród zaproszonych znalazły się uczestniczki „Sanatorium miłości”.
Więcej na str. 11

(cd. na str. 13)

NOWY PREZES I NACZELNIK
2 marca odbyło się zebranie sprawozdawcze członków jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej Ustroń Centrum, w którym uczestniczył burmistrz Przemysław Korcz, przewodniczący Rady Miasta Marcin Janik, komendant miejski OSP kpt. Marek Szalbot
oraz delegacje ustrońskich jednostek OSP. Zebranie prowadził druh Dariusz Galeja.

Na wstępie trzeba wyjaśnić, że 25 stycznia 2019 roku na zebraniu zarządowym
dotychczasowy prezes Zenon Tarasz złożył
rezygnację z pełnienia funkcji i poprosił o jej
przejęcie dotychczasowego naczelnika Krystiana Kamińskiego. Na stanowisko naczelnikiem został powołany Adam Donczew,
a wiceprezes Marian Augustyn otrzymał
dodatkową funkcję sekretarza. Na zebraniu
sprawozdawczym druhowie w głosowaniu
zatwierdzili zmiany w zarządzie.
14 marca 2019 r.

		

Sprawozdanie z działalności jednostki
w ubiegłym roku przedstawił nowy prezes
jednostki Krystian Kamiński, mówiąc, że
jednostka liczy 47 członków czynnych, 2
wspierających oraz prowadzi drużynę MDP.
W ubiegłym roku jednostkę opuściły 2 osoby, ale szeregi zasiliły również 2 osoby w
tym 1 z MDP. W okresie sprawozdawczym
odbyło się 6 posiedzeń zarządu.
Dalej zebrani dowiedzieli się, że jednost(cd. na str. 4)

d
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PROTEST
NAUCZYCIELI!
Tak trudnej i chaotycznej sytuacji w polskiej oświacie nie
było od wielu lat. Takiego lekceważenia i zastraszania środowiska oświatowego nie pamiętam. Takiego kłamliwego przekazu
Ministerstwa Edukacji do społeczeństwa też nie pamiętam…
a pamięć mam dobrą. Od kilku lat Związek Nauczycielstwa Polskiego zwracał się do Ministra Edukacji, Premiera, Prezydenta,
Pierwszej Damy z prośbą o podjęcie rozmów i szerokiej rzetelnej
społecznej debaty na temat stanu polskiej oświaty, jej finansowania, statusu zawodu nauczyciela, sytuacji pracowników niepedagogicznych…bez reakcji. Znosiliśmy obraźliwe wypowiedzi na
temat nauczycieli, dezawuowanie naszego środowiska, dotknęły
nas bardzo skutki reformy systemu oświaty (zresztą uczniów
i ich rodziców również) dlatego w trosce o dobro polskiej szkoły
i jej pracowników Zarząd Główny ZNP podjął uchwałę o wejściu
w spór zbiorowy ze szkołami. Dlaczego ze szkołami? Dlatego,
że ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nakłada na organizację związkową wystąpienie z żądaniami do pracodawców,
a pracodawcami pracowników oświaty jest szkoła i jej dyrektor.
W związku z tym Zarząd Oddziału ZNP w Ustroniu z dniem 28
stycznia 2019 r. wystąpił z żądaniem do dyrektorów naszych
placówek. Żądanie główne mamy jedno, wzrost wynagrodzeń
dla wszystkich pracowników oświaty o 1000 zł z wyrównaniem
od stycznia (nadmienię tylko, że nauczyciel stażysta z wyższym
wykształceniem i przygotowaniem pedagogicznym zarabia 2538
zł brutto). Jest ono skierowane do dyrektorów jako pracodawców,
bo taką procedurę nakłada na związek zawodowy ustawa, jednak
spełnienie naszego żądania zależy tylko i wyłącznie od decyzji
rządzących i zmian systemowych. Chcę tu podkreślić, iż nasz
protest dotyczy w znacznej mierze poprawy i zmiany systemu
finansowania oświaty w Polsce, przekazywania samorządom
w subwencji oświatowej środków finansowych wystarczających
na wynagrodzenia dla nauczycieli i wreszcie uporządkowania
chaosu, jaki panuje w polskiej oświacie, bo to nie służy dobrze
ani uczniom, ani ich rodzicom. Nasze środowisko jest bardzo
zdeterminowane, zmęczone i rozgoryczone tym, co się obecnie
dzieje. Odnosimy wrażenie, że wcale tu nie chodzi o dobro dzieci
i młodzieży, a ostatnie działania i wypowiedzi prominentnych
polityków są skandaliczne i obraźliwe. Okazuje się, że pieniądze
są na wszystko inne, tylko nie na oświatę. Przykre to bardzo.
Do 25 marca odbędą się w szkołach i przedszkolach referenda
strajkowe. Nie potrafię przewidzieć ich wyników. Być może
w Ustroniu wszystkie placówki będą solidarnie strajkować, być
może nie. Przecież decyzję o uczestnictwie w strajku każdy podejmuje zgodnie z własnym sumieniem i przekonaniami o słuszności sprawy. Jednak jeżeli okaże się, że pracownicy szkoły lub

to i owo
z

okolicy
Maria Motyka z Koniakowa –
kierownik artystyczny Zespołu
Regionalnego „Istebna”, zdobyła tytuł Kobiety Oryginalnej
Śląska Cieszyńskiego 2018.
Gala odbyła się tradycyjnie
w Istebnej. W finałowej piątce – obok laureatki – były też
Józefa Greń (Zbytków), Krystyna Morys-Grochal (Cisow-
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przedszkola wyrażą wolę strajku, placówka może być zamknięta.
W tym miejscu zwracam się z prośbą do rodziców i opiekunów
naszych wychowanków i uczniów o zrozumienie, wsparcie nas
w działaniach i cierpliwość. Bo tak już jest, że jak środowisko
oświatowe walczy o siebie to ta walka zawsze przekłada się na
walkę o dobro ucznia i całej oświaty. Proszę też o wykazanie
zrozumienia dla dyrektorów placówek w tym bardzo trudnym dla
nas wszystkich okresie. Mamy nadzieję, że nasz protest przyniesie
coś dobrego i pozytywnego dla wszystkich.
Ps. Jeśli ktokolwiek będzie potrzebował więcej informacji,
podaję swój numer telefonu 605 917 700. Z wyrazami szacunku,
Ewa Lankocz
Prezes Oddziału ZNP w Ustroniu

SPOTKANIE Z JANINĄ HŁAWICZKĄ
19 marca o godz. 17.00 w sali Domu Parafialnego przy pl. ks.
K. Kotschego 4 odbędzie się spotkanie Polskiego Towarzystwa
Ewangelickiego na którym Janina Hławiczka będzie mówiła o:
„Styku dwóch kultur - Indie Południowe i Sri Lanka”.
Spotkanie będzie połączone z pokazem multimedialnym.

KONKURS DLA DZIECI
„WIELKANOCNA PALMA”
Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na
terenie miasta Ustroń do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „WIELKANOCNA PALMA”. Warunkiem uczestnictwa
w konkursie jest wykonanie pracy w dowolnej technice i formacie,
pod nadzorem rodziców.
Konkurs trwa od 11 marca do 5 kwietnia, a organizatorem
konkursu jest Przedszkole nr 2 w Ustroniu, ul. Strażacka 1.
Regulamin konkursu dostępny jest na facebooku oraz w siedzibie organizatora.

KONKURSY I PRZETARGI
6.03.2019 r. został opublikowany przetarg nieograniczony pn.
Modernizacja ścieżki spacerowej w dzielnicy Jaszowiec oraz
instalacja inteligentnych solarnych ławek miejskich w przestrzeni publicznej współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 – termin składania ofert – do dnia 21.03.2019
do godziny 10:00.
6.03.2019 r. został opublikowany konkurs ofert pn. Modernizacja
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Lipowcu /BO/
– termin składania ofert – do dnia 14.03.2019 do godziny 10:00.
Więcej na: www.ustron.bip.info.pl

nica), Edyta Herzyk (Kisielów)
i Wanda Przybylska (Wisła).

cji, które będą dostępne do 1
czerwca.

W sołectwie Marklowice Górne odbyła się premierowa edycja „Białej soboty”. W dniu
promocji zdrowia mieszkańcy mogli skorzystać nie tylko
z bezpłatnych badań USG, ale
też darmowych zabiegów rehabilitacyjnych. Chętnych nie
brakowało.

W Galerii Zmiennej (hol
w Zespole Poradni Specjalistycznych) Szpitala Śląskiego
w Cieszynie w marcu można
obejrzeć prace plastyczne Krystyny Gumoli. Autorka maluje
akrylem. W swoim dorobku ma
obrazy o różnorodnej tematyce, a także ikony na drewnie.
Ciekawostka: artystka ponad
25 lat przepracowała w cieszyńskim szpitalu.

* * *

* * *

W Książnicy Cieszyńskiej
można obejrzeć ekspozycję pt.
„Niebezpieczne, niewygodne,
nieprawomyślne: książki zakazane na przestrzeni dziejów”.
Autorami wystawy są Rafał
Cholewa, Krzysztof Kleczek.
Prezentowane są dzieła ze
zbiorów cieszyńskiej instytu-

* * *

* * *

Mieszkańcy gminy Hażlach
szykują się do cyklu zebrań
wiejskich. Rozpoczną się one
18 marca spotkaniem w Zamarskach, a zakończą 26 marca
w Brzezówce.

Lektura książki telefonicznej
może dostarczyć ciekawej
wiedzy. Przykładowo, dowiemy się z niej, że w Brennej
mieszka najwięcej Greniów,
w Chybiu dominują Krzempkowie, w Cisownicy Sikorowie,
w Wiśle Cieślarowie i Pilchowie, natomiast w Koniakowie
prym wiodą Legierscy.

* * *

W Oslo o punkty Pucharu
Świata rywalizowali dwuboiści klasyczni. Adam Cieślar
(Istebna) był 34., a Paweł Słowiok (Wisła) - 44. W generalce
po 19 zawodach zajmują oni
odległe 51. i 50. miejsce. Po
tych zawodach wiślanin niespodziewanie, ale oficjalnie
ogłosił, że kończy karierę sportową.
(nik)
14 marca 2019 r.

KRONIKA MIEJSKA
DZIEŃ OTWARTY W SP-1
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 1 w Ustroniu zapraszają rodziców z dziećmi rozpoczynającymi
naukę w klasie I we wrześniu na Dzień Otwarty 2019 r., który
odbędzie się 16 marca (sobota) o godz. 9.00.
Tegoroczne spotkanie odbędzie się pod hasłem: Przez zabawę do
nauki. W programie: prezentacja oferty szkoły; zwiedzanie budynku
szkoły; udział w zajęciach i zabawach; niespodzianka dla dzieci.

* * *

OBRADY WIELKIEJ GROMADY
Gromada Górali na Śląsku Cieszyńskim zwołuje na dzień 15
marca na godz. 17.00 obrady Wielkiej Gromady, które odbędą się
w Muzeum Ustrońskim – Zbiory Marii Skalickiej przy ul. 3 Maja
68 w Ustroniu. Przed obradami nastąpi otwarcie wystawy „Ze
zbiorów Wielkiego Zbójnika Jana Sztefka”. Eksponaty udostępniły
córki Jana Sztefka: Joanna Pyka i Daria Pustówka. Po otwarciu
wystawy doc. dr hab. Marek Rembierz przedstawi najważniejszy
dorobek Wielkiego Zbójnika Jana Sztefka. Rada Zbójnicka zaprasza do udziału w Wielkiej Gromadzie członków Gromady Górali,
jak również sympatyków oraz osoby zainteresowane podjęciem
działalności w Gromadzie Górali na Śląsku Cieszyńskim, czy też
współpracą z Gromadą.

* * *

DYŻURY
ZARZĄDU OSIEDLA NIERODZIM
Od miesiąca marca br. dyżury Zarządu Osiedla Nierodzim
i radnej Jolanty Hazuki odbywać się będą w ostatni poniedziałek
miesiąca (a nie jak dotychczas we wtorek) w godzinach od 17.00
do 18.00 w budynku OSP w Nierodzimiu. Zapraszam.
przewodniczący Zarządu Osiedla Kozub Wit

* * *

ZEBRANIE
OSIEDLA USTROŃ POLANA
Zapraszam na zebranie osiedla, które odbędzie się w Szkole
Podstawowej nr 3 w Ustroniu Polanie w dniu 19 marca o godzinie
18.00. Tematem zebrania będzie propozycja montażu progów
zwalniających na ul. Chabrów.
Damian Ryszawy

* * *

BEZPŁATNE CZYSZCZENIE
PRZEWODU KOMINOWEGO!
Warunkiem jest umożliwienie przeprowadzenia pomiarów emisji koordynowanych przez Miasto Ustroń. Pomiary są niezbędne
do realizacji Projektu Pilotażowego ZONE, do którego przystąpiło
Miasto Ustroń jako jedna z nielicznych gmin w kraju. Liczba
miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowych informacji udziela inspektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Ustroń – Justyna Stępień
w godz.. 7.30-15.30 (tel. 33-857-93-43).

* * *
lat 77

ul. Krzywaniec

11/2019/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

Numer alarmowy 112
Policja Ustroń 33 856-38-10
		
33 854-34-13
Straż Pożarna Polana
		
33 854-59-98
Wodociągi
33 854-34-96
		
33 854-22-44
telefon alarmowy 994
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
4 III 2019 r.
Kontrolowano przydomowe kotłownie na prywatnych posesjach
przy ulicach Porzeczkowej i Wiśniowej.

5 III 2019 r.
W dalszym ciągu kontrolowano
przydomowe kotłownie na prywatnych posesjach na ul. Lipowskiej.
6 III 2019 r.
Interweniowano ws. padniętej
sarny na ul. Sportowej. Zwierzę
zostało zabrane do utylizacji.
6 III 2019 r.
Kontrolowano przydomowe kotłownie na prywatnych posesjach przy
ulicach Jaśminowej i Sztwiertni.
7 III 2019 r.
W trakcie prowadzonych kontroli
przydomowych kotłowni przy ul.
3 Maja w dwóch przypadkach
stwierdzono spalanie odpadów
w postaci płyt meblowych. Właścicielom nałożono mandaty karne
w wysokości 100 zł.
7 III 2019 r.
Interweniowano przy ul. Długiej
ws. wolno biegającego dużego psa.
Ustalono właściciela, któremu nałożono mandat w wysokości 100 zł.
7 III 2019 r.
Interweniowano przy ul. Ogrodowej ws. niedostosowania się do
znaku zakazującego zatrzymywanie się i postój. Kierowca otrzymał
mandat w wysokości 100 zł.
9 III 2019 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia interweniowano na ulicach Osiedlowej i Akacjowej ws. śmierdzącego dymu wydobywającego się
z komina. W obu przypadkach
skontrolowano przydomowe kotłownie. Nie stwierdzono żadnych
nieprawidłowości.
(aj)

GRECHUTA
W MALARSTWIE MILANA FIALI
Muzeum Marii Skalickiej oraz Milan Fiala Art zapraszają na
nową wystawę czasową pt.: „Mój Grechuta”. Wernisaż wystawy
odbędzie się 16 marca, godz. 15.00 w Muzeum Marii Skalickiej.
Jest to cykl 10 obrazów, inspirowany twórczością Marka Grechuty, autorstwa Milana Fiali z Ostravy. Jak sam artysta mówi: „Dla
mnie jego muzyka i teksty są genialne i stale mnie zaskakują swoją
ponadczasowością. W hołdzie dla jego geniuszu postanowiłem
namalować cykl obrazów na podstawie jego piosenek. Każdy
obraz ma wkomponowany kod – jest nim portret Marka Grechuty
w różnych okresach jego życia”. Milan Fiala maluje surrealistyczne obrazy naznaczone nutą poetycką związaną z jego osobistymi
przeżyciami i zainteresowaniami. W swojej twórczości nie ukrywa
fascynacji artyzmem Salvadora Dali i Leonarda da Vinci. Stosuje
własną technikę malowania, olej na desce i płótnie, malarstwo
z lazurą, którą wykonuje palcami.

PODATKI 2019

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Anna Wantulok		

WAŻNE TELEFONY

Burmistrz Miasta Ustroń informuje, iż termin płatności I raty
podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego upływa w dniu 15.03.2019 r. Wpłaty
można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń w godz. 7.30
do 15.30 lub na rachunek bankowy Miasta Ustroń podany na
decyzji podatkowej.
11/2019/2/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

14 marca 2019 r.
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Statuetkami wyróżniono szczególnie zaangażowanych druhów.

Fot. OSP Centrum

NOWY PREZES I NACZELNIK
(cd. ze str. 1)
ka OSP Centrum w 2018 roku zorganizowała: w nagrodę za osiągniecia MDP zabawy
i grillowanie dla młodzieży, podczas których
można była podzielić wrażeniami i omówić
małe niedociągnięcia, jak co roku druhowie
brali udział w organizacji procesji Bożego
Ciała w Parafii św. Klemensa oraz w Klasztorze Ojców Dominikanów w Hermanicach,
spotkali się jak każdego roku na tradycyjnej
jajecznicy w dzień zesłania Ducha Świętego, a we wrześniu pożegnali przyjaciół
z Ustronia Morskiego, którzy b1rali udział
w zawodach sportowo-pożarniczych. Na
zakończenie roku druhowie podzielili się
opłatkiem na Wigilijce OSP.
– To tyle jeśli chodzi o przyjemności,
jednocześnie zakończyliśmy drugi etap
modernizacji kotłowni sfinansowanej przez
Urząd Miasta Ustroń, wymieniono piec CO
z węglowego tak zwanego kopciucha na ekologiczny gazowy oraz wybudowano zadaszenie na piasek potrzebny podczas powodzi
– mówił K. Kamiński i kontynuował: – Przy
remizie wykonano wiele prac społecznych
m.in. remont wiaty, wymianę pieca gazowego w kuchni, modernizację instalacji elektrycznej, wymianę opraw świetlówkowych
na oprawy ledowe w garażach bojowych,

gdzie zamontowaliśmy czujniki obecności
ruchu co ma w przyszłości obniżyć rachunki
za prąd. W ramach współpracy z miastem
nasza jednostka jest obecna na wszystkich
uroczystościach strażackich, patriotycznych
i religijnych jak i zabezpieczeniach zorganizowanych w naszym mieście.
Prezes podziękował wszystkim członkom
pracującym na rzecz jednostki, wyróżniając Andrzeja Marka i Jacka Lapczyka za szczególne zaangażowanie się przy
poczcie sztandarowym oraz Alicję Klimek
za zaangażowanie w życie jednostki. Na
słowa uznania zasłużył również opiekun
MDP Jacek Herczyk za wzorowe przygotowanie młodzieży i utrzymywanie z
nią dobrych kontaktów. W ubiegłym roku
MDP Ustroń Centrum odniosła największy
jak do tej pory sukces – zdobyła 1. miejsce
w Międzygminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w grupie chłopców 12-16 lat,
zdobyli też Super Puchar Burmistrza Miasta
Wisła podczas zawodów z udziałem druhów
z gmin: Brenna, Istebna, Ustroń, Wisła. Jak
co roku na wyróżnienie zasługuje dh Paweł
Porębski za szczególne zaangażowanie
w życie jednostki oraz OTWP.
– W imieniu jednostki OSP Ustroń Cen-

Sprawozdanie przedstawił nowy prezes Krystian Kamiński.
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Fot. OSP Centrum

trum chciałbym zwrócić się do pana burmistrza o pochylenie się nad naszą prośba o remont kapitalny dachu. Pomimo corocznych
napraw stan dachu pogarsza się i jest już
nie do zaakceptowania. W trosce o historię
naszego budynku jesteśmy zaniepokojeni
coraz mniej szczelnym dachem – prezes
zwrócił się na koniec do Przemysława Korcza, jednocześnie dziękując za współpracę
przedstawicielom samorządu ustrońskiego, a także komendantowi powiatowemu
Damianowi Legierskiemu i komendantowi
miejskiemu OSP Markowi Szalbotowi,
i dodał: – Szczególne podziękowania pragnę złożyć mieszkańcom Ustronia, którzy przyjmują od nas życzenia świąteczne
i noworoczne wspierając w ten sposób naszą
jednostkę, oraz rodzinom za to, że pozwalają
nam dzielić drogocenny czas pomiędzy
życie rodzinne a ochotnicze pożarnictwo.
Sprawozdanie za rok 2018 przedstawił
również naczelnik OSP Ustroń Centrum
Adam Donczew, który powiedział m.in.:
– Wyszkolenie podstawowe posiada 28
druhów, z ratownictwa technicznego: 12,
ratowników medycznych jest 14, dowódców
9, wyszkolenie naczelnika posiada 4 druhów.
W roku sprawozdawczym wyszkolonych
zostało 2 druhów. W ubiegłym roku zakupiono z pomocą funduszy gminnych, KSRG
i własnym sumptem: ubranie specjalne
Nomex - 2 szt., ubranie na szerszenie - 1
szt., wąż tłoczny W52 - 5 szt., wąż tłoczny W75 - 5 szt. Działalność ratowniczo-gaśnicza w 2018 r. to 93 wyjazdy, w tym:
14 wyjazdów do pożarów, 77 wyjazdów do
miejscowych zagrożeń, 2 wyjazdy fałszywe.
W roku sprawozdawczym zorganizowano
15 ćwiczeń bojowych, uczestniczyliśmy w
ćwiczeniach Komendanta Miejskiego i PSP
na Jaszowcu, gdzie ćwiczyliśmy podawanie
wody na znaczny odcinek do pożaru lasu,
braliśmy udział w Międzygminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Brennej, w
Manewrach Ratowniczych w Istebnej, podczas których udzielaliśmy pierwszej pomocy
w różnych sytuacjach. Zabezpieczaliśmy
również liczne imprezy zorganizowane
przez Urząd Miasta. Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła
kontrolę gotowości bojowej naszej jednostki i otrzymaliśmy ocenę bardzo dobrą. W
20129 roku planuje się zakup kamery termowizyjnej, automatycznego defibrylator AED,
pasów bojowych i opryskiwacza plecakowy.
Ze względu na problemy techniczne urządzenia alarmującego PG-500 chcielibyśmy
zakupić nowy system alarmowania. W kilku
przypadkach nie byliśmy w stanie wyjechać
do wezwania przez problemy z alarmowaniem. Druhowie nie zostają powiadomieni
na czas (czasami sms przychodzi na drugi
dzień), przez co zmniejsza się efektywność
naszej jednostki. Planujemy również zakup
samochodu SLRWys do ratownictwa wysokościowego, który zastąpiłby wysłużonego
SOP Volkswagena Passata z 1983 r., jak
również zakup sprzęt ratownictwa wysokościowego dla 4 druhów. Jako naczelnik
zwróciłem prezesowi szczególną uwagę na
stan garaży bojowych, w których po roztopach zaczyna przeciekać dach. W 2019 roku
musimy zmienić poszycie dachu. Zwracam
się do p. Burmistrza o potraktowanie sytuacji
bardzo priorytetowo. Z uwagi na niszczejący
budynek jesteśmy zmuszeni zrezygnować z
innych ważnych inwestycji.
Udzielono absolutorium poprzedniemu
zarządowi jednostki.
(mn)
14 marca 2019 r.

WIADOMOŚCI
z RATUSZA

O bezpieczeństwie dzieci
w szkołach mówił burmistrz
Przemysław Korcz

Życzenia solenizantowi składali: burmistrz Ustronia Przemysław Korcz, przewodniczący
Rady Miasta Marcin Janik, kierownik MOPS Zdzisław Dziendziel oraz kierownik MDSS Ilona
Niedoba.
Fot. A. Jarczyk

MAM DOBRE ŻYCIE
Przeżył wojenną zawieruchę, był więźniem trzech obozów koncentracyjnych, wyzwolony przez Amerykanów powrócił do Ustronia, gdzie założył rodzinę i parał się
wieloma zajęciami. W zeszłym tygodniu obchodził swoje 99. urodziny. Optymizmem
i pogodą ducha może zarazić niejednego. Powtarza, że nie warto się poddawać
tylko iść naprzód z podniesionym czołem.

Pan Paweł Gogółka od 6 lat mieszka
w Miejskim Domu Spokojnej Starości
w Ustroniu. Chociaż już bardzo słabo
widzi i słyszy, ma doskonałą pamięć i jak
na swój sędziwy wiek dobrze się trzyma.
To elegancki mężczyzna o wyprostowanej
sylwetce, z którym można porozmawiać
o wszystkim, nawet o tym, co trudne
i bolesne.
– Czasy wojny były okrutne. Przeżyłem
trzy obozy koncentracyjne – opowiadał
pan Paweł. – Kiedy w końcu przyszło
wyzwolenie z rąk Amerykanów, byłem
bardzo słaby. Ktoś powiedział, że jeśli wyzwolenie nastąpiłoby cztery dni później,
nie dożyłbym już tego. Pod opieką Amerykanów byłem pół roku, wyleczyli mnie
i postawili na nogi. Ich kapitan proponował mi wyjazd do USA, bo tam mógłbym
spokojnie żyć, znaleźć pracę, założyć
rodzinę, a być może i wydać książkę na
temat swoich przeżyć w trakcie okupacji
niemieckiej. Ja jednak podziękowałem
i powiedziałem, że wrócę do Ustronia,
bo miałem wtedy żyjącego ojca i część
ocalałego rodzeństwa.
Po powrocie do swojego rodzinnego
miasta pan Paweł parał się różnymi zajęciami. Najpierw otworzył swój zakład
modelarski, zgodnie ze swoim zawodem,
i czerpał z tego środki na życie. Kiedy
jednak władze PRL zakazały prywatnej działalności, zatrudnił się w PSS
w gastronomii. Później, jako ochotnik,
był w radzie spółdzielni mieszkaniowej
i uczestnikiem delegacji udającej się do
Ziętka po pozwolenie na budowę osiedla
14 marca 2019 r.

		

stojącego przy ul. A. Brody. Na początku
Ziętek ich wyśmiewał mówiąc: „Chcecie
z takiej wioski zrobić Manhattan?” i stąd
właśnie nazwa tego osiedla. W końcu
jednak pozwolenie wydano. Przydzielono im także pod budowę tereny Wisły
czy Strumienia. Gdy Gomułka na krótki
okres zezwolił na prowadzenie prywatnej
działalności, pan Paweł ponownie otworzył zakład modelarski i przez jakiś czas
czerpał dochody właśnie z tego zajęcia.
Kiedy zmuszony był zamknąć warsztat,
zatrudniony został w Kuźni, gastronomii
i kilku innych miejscach.
– Otrzymałem też Krzyż Kawalerski
za swoją postawę i to, że mimo propozycji wyjazdu do Ameryki zdecydowałem
się powrócić do ojczyzny – mówił pan
Paweł. – Moje życie jest piękne, mimo
różnych bardzo bolesnych doświadczeń.
Z żoną, z którą przeżyłem 66 lat, byłem
szczęśliwy. Jako małżeństwo byliśmy
bardzo zgodliwi, nigdy się nie kłóciliśmy,
mieliśmy wspólne plany. Urodziło nam
się dwoje dzieci, córka i syn, który, mając już swoją rodzinę, zginął w wypadku
samochodowym. Z tą kolejną tragedią
musiałem się pogodzić. Na pewne wydarzenia nie mamy wpływu, najgorzej
to się poddać rozpaczy. Lepiej starać się
optymistycznie patrzeć na świat i zachować pogodę ducha. Mogę powiedzieć, że
mam dobre życie.
Od pana Pawła można brać przykład
i czerpać z każdej dobrej chwili jak najwięcej energii.
Agnieszka Jarczyk

W ustrońskich szkołach już od lat funkcjonują pewne rozwiązania, mające na
celu zapewnienie uczniom maksimum
bezpieczeństwa. Ostatnio, po jednogłośnej decyzji Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1, również tam wprowadzono
nowe zasady wchodzenia i poruszania
się osób z zewnątrz po budynku szkoły.
Zasady te polegają na wpisywaniu się
osoby wchodzącej na teren szkoły do specjalnego zeszytu, podaniu, do kogo dana
osoba się udaje, wpisaniu godziny wejścia i wyjścia. Przychodząc po dziecko,
rodzice nie wchodzą już na teren szkoły,
tylko dzwoni po nie portier. Nie jest to
wprowadzenie zakazu wejścia rodziców,
bo mogą to zrobić zawsze po wpisaniu
się do zeszytu. Nikt z nas, a sam jestem
rodzicem, nie chciałby chyba, żeby jacyś
obcy ludzie rozmawiali z dziećmi bez ich
udziału, bez udziału nauczycieli. Zwracamy dzieciom uwagę, żeby nie udzielały
żadnych informacji o sobie czy rodzinie
w sieci, a przecież takie informacje mogą
być zdobywane również w tradycyjny
sposób, poprzez zwykłą rozmowę.
Te rozwiązania, podkreślam, funkcjonujące już od lat w innych szkołach, spotkały
się z oporem części rodziców. Szkoda tylko, że nie zostało to poruszone na forum
szkoły, Rady Rodziców, z dyrekcją czy nauczycielami, tylko zaczął się anonimowy
atak w internecie na szkołę, na dyrekcję,
na organ prowadzący. I tu dochodzimy do
drugiego aspektu tej sprawy, a mianowicie
nieetycznych zachowań w sieci. Obecnie
realizowany jest w naszych szkołach
program profilaktyki hejtu i nienawiści
w sieci pod nazwą „Zacznij od siebie”, ale
choćbyśmy nie wiem jak bardzo się starali wpoić dzieciom etyczne zachowania
i szacunek do drugiego człowieka, nie uda
się, gdy sami rodzice będą się posługiwać
językiem nienawiści i dawać zły przykład.
Dziwi mnie to, co wokół tej sprawy się
dzieje, ponieważ mamy w ustrońskich
szkołach wypracowane znakomite sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy
rodzicami, radami rodziców a dyrekcjami.
Sporne kwestie można zgłaszać, rozmawiać o nich i szukać rozwiązań. Jeśli
dyrektorzy szkół czy rodzice chcieliby
zorganizować spotkania i poruszyć jakieś
trudne sprawy, dotyczące również organu
prowadzącego, to ja w każdym takim spotkaniu mogę uczestniczyć i odpowiedzieć
na nurtujące pytania. To jest odpowiednia
droga, a nie wylewanie frustracji w sieci,
co do niczego nie prowadzi, zwłaszcza że
anonimowość uniemożliwia komunikację
i zamyka drogę do rozwiązania problemu.
Spisała: (mn)
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ROZWÓJ
SIECI I WSPÓŁPRACY
IV sesja Rady Miasta Ustroń, która odbyła się 27 lutego, rozpoczęła się od przedstawienia nowej zastępczyni burmistrza – Doroty Fijak, która do tej pory w sesjach uczestniczyła jako naczelnik Wydziału Mieszkaniowego Urzędu Miasta Ustroń. Informację
o projektach unijnych realizowanych przez miasto przedstawiła Agata Markiewicz,
a o działalności Straży Miejskiej mówił jej komendant Jacek Tarnawiecki. Podjęte
uchwały dotyczyły m.in. zmian w budżecie.

Uchwałę dotyczącą budżetu referowała
skarbnik Aleksandra Łuckoś i wytłumaczyła, że zwiększono wydatki związane
z przejęciem przez miasto parkingów przy
Karczmie „Wrzos” i przy ul. Cieszyńskiej
przed dawną „Savią”. Kwota 51.600 zł
przeznaczona będzie na płace dla osób
obsługujących parkingi – pierwszy czynny
7 dni w tygodniu, a drugi w weekendy.
Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono
dochody, zakładając, że zatrudnione osoby
zbiorą opłaty co najmniej w tej wysokości.
O 34.500 zł zwiększono dochody, a kwotę
tę zobowiązane były zwrócić osoby, które
pobrały świadczenia rodzinne, rodzicielskie i opiekuńcze, które im się nie należały.
W czasie kontroli ujawnili to pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ustroniu. Pieniądze wrócą do budżetu
państwa. Ograniczono zakres prac polegających na przystosowaniu pomieszczeń
w Szkole Podstawowej nr 2 na gabinet stomatologiczny, w związku z czym przeniesiono 25.000 na wymianę dachu w Szkole
Podstawowej nr 1. Po przetargu koszt prac
budowlanych okazał się wyższy niż zakładano. Z Miejskiego Programu Profilaktyki

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
23.000 zł zamiast na zakup materiałów
i wyposażenia przekazanych zostanie
Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Rodzin
„Ponad Granicami”. Zmiany w budżecie
i Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały uchwalone większością głosów,
wstrzymał się Artur Kluz.
Jednogłośnie przyjęto uchwałę, która
formalizuje trwającą już współpracę Ustronia z Wisłą. Wszyscy radni byli za tym, by
miasta podejmowały wspólne działania
w kierunku rozwoju gospodarczego, turystycznego, poprawy systemu komunikacji
publicznej i gospodarki odpadami komunalnymi. Burmistrz Przemysław Korcz
przedstawiając propozycję uchwały mówił
m.in. o możliwościach uruchomienia kolejki elektrycznej między miastami jako
alternatywy dla ruchu samochodowego
czy wspólnym występowaniu o środki
zewnętrzne.
Po kontroli NIK spółka Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej została zobowiązana do
uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych

ILE JESTEŚMY W
STANIE ZAPŁACIĆ?
Korzystając z okazji, że na sesji Rady Miasta Ustroń obecny
był członek Zarządu Powiatu, radny powiatowy Stanisław
Malina zwrócił się do niego radny Ustronia Paweł Sztefek,
który zapytał o podjęcie przez Radę Powiatu Cieszyńskiego
uchwały intencyjnej w sprawie poprawy bezpieczeństwa na
drodze wojewódzkiej w obrębie miasta Ustroń. S. Malina
odpowiadał:

– Taka uchwała nie została podjęta, jesteśmy na etapie negocjacji. Wiemy, że DW 941 łączy się i z drogami powiatowymi,
i z drogami wojewódzkimi. Doszło do spotkania burmistrza
Przemysława Korcza i wójciny gminy Goleszów Sylwią Cieślar, uczestniczył w tym spotkaniu również radny województwa
śląskiego Andrzej Molin i nie ukrywam, że konkluzja z tego
spotkania była taka, żeby wystąpić do gospodarza drogi, żeby
pochopnymi działaniami nie wylać dziecka z kąpielą. Do tej pory
takie wystąpienia zakończyły się albo śmieszno, albo straszno.
W jednym przypadku Zarząd Dróg Wojewódzkich zaproponował
po prostu odcięcie drogi Dominikańskiej od Kozakowickiej.
S. Malina wspomniał też o rozmowach burmistrza Ustronia
z burmistrzem Wisły Tomaszem Bujokiem i mówił, że wszystko
jest na dobrej drodze do porozumienia gmin, których dotyczą
problemy związane z DW 941 oraz powiatu i następnie wspólne wystąpienie do zarządcy drogi. Jest to istotne zwłaszcza
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na lata 2019-2021”. Radni zatwierdzili
dokument jednogłośnie. Plan uwzględnia
zadania aktualnie realizowane oraz nowe,
które wynikają z polityki inwestycyjnej
spółki oraz gmin – wspólników spółki,
potrzeb technicznych i technologicznych
spółki oraz oczekiwań mieszkańców.
Łączna planowana wielkość nakładów
inwestycyjnych wyniesie 25.860.170 zł,
w tym środki własne spółki, pochodzące
z amortyzacji to 24.430.170 zł. Plan ma
charakter otwarty, może być sukcesywnie
uzupełniany i korygowany w zależności od bieżących potrzeb. Wymienione
w dokumencie inwestycje planowane
w Ustroniu to: wodociąg o średnicy 110
mm w Nierodzimiu na ul. Wspólnej (od
ul. Potokowej do ul. Gazdowskiej) o dł.
1860 mb, wartość inwestycji 800 tys.
zł, realizacja ma nastąpić w 2019 roku
i jest to związane z inwestycją gminy. Powstanie też wodociąg: na ul. Błaszczyka,
Stalmacha i Cholewy – długość: 3.300
mb, wartość: 970 tys. zł (projekt – 50 tys.
w 2019 r., realizacja – 420 tys. zł w 2020
r., 500 tys. w 2021 r.), ul. Uzdrowiskowej
i Radosnej – dł.: 1625 mb, wartość: 480
tys. zł, realizacja w 2020 r., na ul. Szpitalnej – dł.: 4.100 mb, wartość 1.300 tys.
zł, projekt i realizacja w latach 2022-24.
W sumie w Ustroniu poczynione zostaną
inwestycje za sumę 3.550 tys. zł.
Na sesji obecni byli członkowie Zarządu
Powiatu Cieszyńskiego Stanisław Malina
i Christian Jaworski, którzy odpowiadali na pytania na temat komunikacji
i możliwości wprowadzenia bezpiecznych
rozwiązań na drodze wojewódzkiej.
Następna sesja odbędzie się 28 marca,
początek o godz. 14. Monika Niemiec

w kontekście zbliżającego się remontu odcinka drogi od Ustronia
do Wisły, remontu, który nie rozwiązuje żadnych problemów
komunikacyjnych, gdyż zmodernizowana DW 941 przebiegać
będzie po tym samym śladzie i drugiego pasa nie będzie. Na
terenie naszego miasta na pewno tworzyć się będą korki, bo
w miejscu remontu wprowadzony zostanie ruch wahadłowy.
Radny powiatowy wspomniał także, że uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy burmistrza Skoczowa,
w którym wzięli udział: wojewoda śląski, wicemarszałek Sejmiku Śląskiego, wicedyrektor Zarządu Generalnej Dyrekcji Dróg
i Autostrad, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych w Cieszynie i rozmawiano przede
wszystkim o rozwiązaniach, które mają nastąpić po sąsiedzku.
Skoczów bowiem przygotował koncepcje skrzyżowania bezkolizyjnego, łączącego ul. Bielską (droga zyskała status wojewódzkiej) z dwupasmówką, która do Harbutowic jest drogą krajową.
Udrożnienie komunikacji w Skoczowie spowoduje, że wzmożony
ruch i wszelkie problemy z nim związane przeniosą się na teren
Ustronia. Dlatego S. Malina zaproponował, żeby nie kończyć
modernizacji w Skoczowie, a kontynuować ją na terenie Ustronia,
rozwiązując problemy całościowo. Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich mówił, że problemy są mu znane i że można od razu
wprowadzić jakieś rozwiązania, sugerując, że drogę od strony
os. Manhatan można zamknąć. Radny podkreślił, że na osiedlu
mieszkają osoby, które by temu rozwiązaniu przyklasnęły, ale on
zawsze uważał i nadal tak uważa, że nie jest to żadne rozwiązanie.
Na koniec stwierdził, że obecnie żadne zadanie Zarządu Dróg
Wojewódzkich nie odbywa się bez udziału powiatów czy gmin
i zadał radnym zasadnicze pytanie, ile Ustroń jest w stanie wydać
pieniędzy z miejskiego budżetu na partycypację w kosztach, jeśli
pojawiłaby się możliwość przeprowadzenia jakichkolwiek zmian
komunikacyjnych.
(mn)
14 marca 2019 r.

Na terenie Ustronia jest kilka sklepów wielkopowierzchniowych. Wśród udogodnień wciąż
brakuje dowozu zakupów do domu klienta.
Fot. A. Jarczyk

Z MYŚLĄ O SENIORACH?
Jakiś czas temu mieszkańcy, dzwoniąc do redakcji, dopytywali czy wiemy
coś na temat wprowadzenia udogodnień dla seniorów w ustrońskich sklepach
wielkopowierzchniowych, jak np. zakupy online czy możliwość ich dowozu
do domu. Na odpowiedzi ze strony biur prasowych i kierowników trochę
czekaliśmy, zamieszczamy je poniżej.

Kierowane zapytania dotyczyły wprowadzanych udogodnień dla osób starszych
oraz tego, czy w określonych sklepach
w Ustroniu istnieje możliwość zrobienia
zakupów przez internet oraz czy zakupy
są lub będą dowożone do domu klienta.
Odpowiedzi zawierają mnóstwo informacji, brak w nich jednak jednoznacznej
deklaracji czy w ogóle najbardziej palące
potrzeby osób starszych w zakresie robienia zakupów będą wdrożone.
– Biedronka z uwagą traktuje kwestie
związane z potrzebami osób starszych - staramy się, by nasze sklepy były przestrzenią przyjazną klientom w starszym wieku,
a nasza oferta uwzględniała potrzeby
seniorów. Zgodnie z obowiązującymi
w sieci Biedronka zasadami, osoby wymagające wsparcia, w tym osoby starsze,
są obsługiwane w pierwszej kolejności – przekonuje Karolina Ulatowska
mł. specjalista ds. relacji zewnętrznych
w Jeronimo Martins Polska. – Do dyspozycji klientów pozostaje personel sieci,
który służy pomocą, np. w sprawdzeniu
ceny, czy informacją dotyczącą produktów, a gdy pojawi się taka potrzeba,
również oferuje pomoc w zrobieniu zakupów. Wsłuchujemy się również w głosy
klientów sygnalizujących potrzebę wprowadzenia drobnych udogodnień w sklepach, takich jak np. instalacja ławeczek.
W lokalizacjach, gdzie jest to możliwe,
pozytywnie rozpatrujemy takie zgłoszenia. W ramach ofert czasowych osoby
starsze znajdą w sklepach także produkty
ułatwiające codzienne funkcjonowanie,
m.in. okulary korekcyjne oraz urządzenia
pozwalające na kontrolę stanu zdrowia, np.
ciśnieniomierz. Obecnie sklep nie przewi14 marca 2019 r.

		

duje rozpoczęcia usługi zakupów online
z dostawą do domu.
Uzyskaliśmy także odpowiedź od sieci
Carrefour.
– W Carrefour Polska można zamówić
online produkty spożywcze. Usługa ta
dostępna jest jednak obecnie na terenie
Warszawy i okolic, a ostatnio wprowadziliśmy ją również do Katowic – odpisał
nam rzecznik prasowy tej sieci sklepowej.
– W naszych hipermarketach i supermarketach, w tym w sklepie w Ustroniu,
działa już usługa click&collect, tj. możliwość odbioru zakupów niespożywczych
z oferty Carrefour, zamówionych wcześniej na stronie carrefour.pl, w stacjonarnych sklepach sieci. Dzięki temu rozwiązaniu klienci zyskują możliwość odebrania zakupów bez potrzeby oczekiwania
na kuriera. Jeżeli chodzi o udogodnienia
m.in. dla osób starszych to Carrefour Polska od lat realizuje działania na rzecz osób
o szczególnych potrzebach, w tym niepełnosprawnych i seniorów. W ubiegłym
roku nasza sieć, jako jedyna sieć wielkiej
dystrybucji, przystąpił do partnerstwa
w ramach programu Dostępność Plus,
koordynowanego przez Ministerstwo
Inwestycji i Rozwoju, którego celem jest
swobodny dostęp do dóbr, usług oraz
możliwość udziału w życiu społecznym
i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Nasza sieć oferuje rozwiązania
zwiększające komfort i przyjemność
z dokonywanych zakupów, takie jak
m.in. usługi tłumacza języka migowego,
umożliwienie robienia zakupów osobom
poruszającym się z psami przewodnikami.
Klienci hiper- i supermarketów Carrefour
- w tym również sklepu sieci w Ustroniu

- mogą skorzystać również z Karty Seniora. Jest to wyjątkowy program lojalnościowy, skierowany do klientów sklepów
Carrefour, którzy ukończyli 60 lat. W każdy wtorek, robiąc zakupy za minimum 50
zł, uczestnicy programu otrzymują rabat
w wysokości do 10% na kolejne zakupy.
Kupon rabatowy wydawany jest wraz
z rachunkiem w formie wydruku z kasy
i może być wykorzystany w dowolnym hiper- lub supermarkecie Carrefour
w dowolnym dniu tygodnia. Dodatkowo,
od 2016 roku posiadacze plastikowej
Karty Seniora mogą ją przenieść do aplikacji mobilnej Mój Carrefour. Użytkownicy mobilnej Karty Seniora korzystają
z dodatkowych kuponów rabatowych
w telefonie i robią zakupy jeszcze taniej,
bowiem rabaty z e-kuponów z Karty
Seniora oraz rabaty z aplikacji mobilnej
łączą się.
Zapytania skierowaliśmy także do
sieci sklepowej Lidl. Oto, co nam odpowiedzieli: – W ubiegłych latach wprowadziliśmy dwa innowacyjne projekty:
platformę do rezerwacji alkoholi www.
winnicalidla.pl oraz www.lidl-podroze.
pl, czyli serwis internetowy, za pomocą
którego nasi klienci mogą kupić wycieczki. Kolejnym krokiem na płaszczyźnie
e-commerce są testy współpracy z InPostem i umieszczenie paczkomatów
przy wybranych placówkach sieci Lidl.
Mamy nadzieję, że tak jak inne nasze
koncepty, tak łatwo dostępne paczkomaty przypadną naszym klientom do
gustu i będą oni z nich chętnie korzystać
w momencie dalszego rozwoju naszych
usług. Warto jednak podkreślić, że sprzedaż bezpośrednia jest w dalszym ciągu
dla nas bardzo ważna i stanowi podstawowy kanał dystrybucji. Nasze sklepy
posiadają szerokie alejki sklepowe, ergonomiczne wnętrza oraz duże parkingi
- wszystko po to, by podwyższyć komfort dokonywania zakupów w sklepach
Lidl. Dbamy również o to, by prezentacja produktów była przejrzysta - kartki
z ceną i opisem produktów są bardzo czytelne - tak by były widoczne i zrozumiałe
również przez osoby starsze. Ponadto
z myślą o kobietach w ciąży oraz osobach
niepełnosprawnych wprowadzamy kasy
pierwszeństwa, które są przystosowane
do ich szczególnych potrzeb oraz dadzą
im możliwość obsługi w pierwszej kolejności. Ponadto w naszej ofercie regularnie pojawiają się produkty stworzone
specjalnie z myślą o potrzebach seniorów,
na przykład aparat słuchowy, laska, ciśnieniomierz, urządzenie do treningu rąk
i nóg, poduszka relaksacyjna pod nogi
lub podpierająca, ubrania czy bielizna
modelująca dla pań.
Sieć sklepowa Tesco do tej pory nie
przesłała żadnej odpowiedzi.
Co państwo myślą o tych rozwiązaniach? Czy faktycznie w pełni ułatwiają
robienie zakupów w ustrońskich sklepach
wielkopowierzchniowych i czy zastępują
w jakiejś mierze brak możliwości robienia zakupów online i dowozu produktów
do domu? Mogą Państwo nadsyłać swoje
przemyślenia do naszej redakcji.
Agnieszka Jarczyk
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Z
MORAŁEM
Gdy już się zdawało, że w tegorocznym
Przeglądzie Amatorskich Zespołów Teatralnych zobaczyć będzie można tylko
dwa, na kilka dni przed występami
napłynęły jeszcze cztery zgłoszenia
z chęcią udziału w tym ustrońskim wydarzeniu.

„Figliki”.

Fot. A. Jarczyk

„Meteo”.

Fot. A. Jarczyk

„Prima”.

Fot. A. Jarczyk
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Wszystkie zespoły teatralne sięgnęły po
historie dobrze nam znane. Bajki, baśnie
i prawdziwe wydarzenia z czasów niemieckiej
okupacji przedstawiono widzom zgromadzonym w sali widowiskowej „Prażakówki”. Aktorzy z pełnym zaangażowaniem i wczuciem
się w swoje role przekazywali nie tyle samą
treść danego przedstawienia teatralnego, ale
i puentę, z której wypływał morał, jaki można
zastosować w codziennym życiu.
Były baśnie Andersena – „Księżniczka na
ziarnku grochu” czy „Królowa Śniegu”, braci Grimm – „O rybaku i złotej rybce”, była
też bajka o użytecznych robalach, czy też
o smokach i ich właściwościach. Nie zabrakło w tym wszystkim powrotu do czasów
okupacji, w których pośród licznych akcji
Szarych Szeregów była także ta o nazwie
„Akcja pod Arsenałem”. Młodzi wykonawcy
zaprezentowali wysoki poziom swojej gry
aktorskiej, a oceniało ich jury, zarówno pod
względem talentu i odnajdywania się na scenie, jak również scenografii i strojów. Karol
Suszka – przewodniczący jury, dyrektor Teatru
w Czeskim Cieszynie, aktor i reżyser, Krystyna Krysta – polonistka oraz Barbara Nawrotek-Żmijewska – dyrektor MDK „Prażakówka”
mieli nie lada wyzwanie. Bardzo ciężko było
przyznać poszczególne miejsca i nagrody,
wszystkie zespoły były naprawdę dobre, ich
pomysłowość i swoboda wskazywały na to,
że nie pierwszy raz występowały na scenie.
W ostateczności jednak trzeba było podjąć
werdykt. Komisja przyznała cztery miejsca:
1. miejsce zajęły „Figliki” z MDK „Prażakówka”, które pokazały „Księżniczkę na ziarnku
grochu”, 2. miejsce ex aequo zdobyło koło
teatralne „Razem” z SP-6 za przedstawienie
teatru „O rybaku i złotej rybce” oraz „Meteo”,
które przypomniało widzom historię akcji pod
Arsenałem. 3. miejsce, również ex aequo,
przyznano teatrzykom „Buratino” za „Królową Śniegu” oraz „Prima” za bajkę „Wszystkie
smoki o tym wiedzą” (oba zespoły są z SP-2).
4. miejsce zajął zespół teatralny „The Canto
Deo” z SP-1 za „Robale”.
Wszyscy nagrodzeni otrzymali statuetki,
dyplomy, pudła z ciastkami, ptasie mleczko,
długopisy z logiem MDK oraz pendrive.
Przyznano także 3 nagrody dla najlepszych
aktorek, a otrzymały je: Paulina Kowalczyk,
Aleksandra Gąsior oraz Maja Fuczyło.
Wyróżniono także trzy zespoły teatralne:
„Figliki”, „The Canto Deo” oraz „Razem”,
które zostały zaproszone do wystawienia
swoich spektakli 13 marca br. w ramach XXI
Ustrońskich Spotkań Teatralnych w MDK
„Prażakówka”. O godzinie 10.00 przedstawiły zgromadzonym widzom bajki w swoim
autorskim wykonaniu. Agnieszka Jarczyk
14 marca 2019 r.

Dzieci występowały solo, prezentując wysoki poziom w tej dziedzinie.
Na zdjęciu Martyna Kubień.
Fot. A. Jarczyk

Nie zabrakło także zespołów wokalno-instrumentalnych, takich jak
„Wiolinki”.
Fot. A. Jarczyk

CO ROKU LEPSI

W pierwszy dzień przeglądu, który miał miejsce 27 lutego br.
w „Prażakówce”, na scenie sali widowiskowej pojawili się soliści, duety oraz większe grupy wokalno-instrumentalne. Wszyscy
zaprezentowali swoje umiejętności śpiewacze i muzyczne, co
niektórzy pokusili się także o drobną choreografię, co zostało
pochwalone przez jury w składzie: Janusz Korczyk – przewodniczący komisji, Adrian Mitoraj, Arkadiusz Wiech (panowie grają
w zespole Art Music Trio) oraz Barbara Nawrotek-Żmijewska,
dyrektor MDK „Prażakówka”.
Po dwugodzinnym przesłuchaniu wszystkich występujących
jury postanowiło nagrodzić najlepszych, i tak:
• w kategorii zespołów wokalno-instrumentalnych i wokalnych: 1. miejsce zajęły „Bemolki”, 2. miejsce – „Wiolinki”, ex
aequo 3. miejsce – „Jedyneczki” i „Purple Sky”.
• w kategorii wokaliści szkoły podstawowe klasy I-IV
i młodsi: ex aequo 1. miejsce zdobyły Patrycja Łukasik i Michalina Najda, ex aequo 2. miejsce – Anna Pilch i Trio maluchy, 3.
miejsce – Kwartet.
• w kategorii wokaliści szkoły podstawowe klasy V-VIII:
1. miejsce zajęła Milena Szypuła, ex aequo 2. miejsce – Martyna
Kubień i Łukasz Gruszka, ex aequo 3. miejsce – Malwina Smyk
i Julia Pilch, a wyróżniona została Agnieszka Kubala.
• w kategorii soliści wokaliści szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne: 1. miejsce zdobyła Julia Sampolska, ex aequo
2. miejsce – Estera Tomaszko i Kamila Pońc, ex aequo 3. miejsce
– Szymon Seklecki i Andrea Cabrera Blanco. Wyróżnienia otrzy-

mały: Joanna Bednarczyk, Oliwia Borecka i Małgorzata Puczek.
Drugi dzień przeglądu, który odbył się 1 marca br. w MDK,
choć krótszy niż ten wokalno-instrumentalny, był równie emocjonujący, bowiem na scenie pojawiły się zespoły taneczne. Dzieci
dawały z siebie wszystko, a ich wyczucie muzyki widać było
w trakcie wykonywania choreografii. Jury w składzie: Barbara
Nawrotek-Żmijewska, Anna Darmstaedter – instruktorka tańca
nowoczesnego w MDK oraz Katarzyna Rymanowska – instruktorka tańca nowoczesnego i mażoretkowego w MDK, nie miało
łatwo. Zwycięzców jednak trzeba było wybrać i ostatecznie, po
naradzie, panie z komisji postanowiły ex aequo 1. miejsce przyznać zespołowi tańca nowoczesnego „Absurd” i „GumoMocnym
Espriciakom”, które zaprezentowały gimnastykę artystyczną.
Ex aequo 2. miejsce zdobył zespół tańca nowoczesnego „Rytm”
oraz „Gym Star”, czyli kolejnemu zespołowi wykonującemu
gimnastykę artystyczną. 3. miejsce zaś powędrowało do zespołu
tanecznego „Dance”.
Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni w trakcie tych dwóch dni
otrzymali statuetki, dyplomy, odblaski i długopisy z logiem
MDK, kalendarze ścienne, nagrody rzeczowe, a zespoły muzyczne i taneczne dodatkowo ptasie mleczko i ciastka w pudełku.
Wszyscy uczestnicy tegorocznego przeglądu byli częstowani
wafelkami.
To jednak nie koniec nagród, jakimi obdarowano młodych artystów. Obie komisje wytypowały bowiem wśród laureatów tych,
którzy wystąpią ze swoim repertuarem i choreografią podczas
różnych miejskich imprez. Na koncercie „Dla Mamy i Taty”,
który odbędzie się 24 maja w „Prażakówce”, będzie można posłuchać Michalinę Najdę, Annę Pilch, Patrycję Łukasik i Martynę
Kubień. Podczas koncertu „Dzieci Dzieciom, Dzieci Rodzicom”,
zaplanowanego na 8 czerwca w ustrońskim amfiteatrze, swoje
zdolności wokalno-instrumentalne oraz taneczne zaprezentują
„Bemolki”, Patrycja Łukasik, Michalina Najda, Łukasz Gruszka
i „GumoMocne Espriciaki”. Do koncertu Młodych Talentów
w ramach Ustrońskiej Jesieni Muzycznej zaproszeni zostali:
„Bemolki”, Milena Szypuła, Martyna Kubień, Julia Sampolska,
Joanna Bednarczyk, Kamila Pońc, Partycja Łukasik i Szymon
Seklecki.
Agnieszka Jarczyk

Ci nieco starsi dzielili się swoim talentem w gimnastyce artystycznej.
Na zdjęciu „GumoMocne Espriciaki”.
Fot. A. Jarczyk

Nie zabrakło oczywiście tańca. Swoje zdolności pokazywały najmłodsze dzieci, m.in. zespół „Rytm”.
Fot. A. Jarczyk

Dwa dni, a emocji na scenie bardzo dużo. Młodsi i ci nieco
starsi prezentowali swoje talenty wokalne oraz taneczne.
W tym roku jury bardzo chwaliło wykonawców za to, że
postanowili sięgnąć do repertuaru polskiego, który może
jest bardziej wymagający niż piosenki anglojęzyczne, za to
rodzimy. A zdolności taneczne? Z roku na rok na coraz wyższym poziomie, o czym nie omieszkała wspomnieć dyrektor
MDK „Prażakówka”.

14 marca 2019 r.
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W szkole nie brakuje artystów i urządzeń multimedialnych.

Fot. M. Niemiec

OKNO NA ŚWIAT
Największe zmiany organizacyjne w roku szkolnym 2018/2019 zaszły w Szkole Podstawowej nr 5 w Ustroniu Lipowcu. We wrześniu otwarto w szkole oddział przedszkolny,
niezależnie od działającego nieopodal Przedszkola nr 5. Rozwiązanie na pierwszy
rzut oka nietypowe, okazało się trafne. Przedszkolaki czują się bezpiecznie wśród
starszych kolegów, ci zaś odkryli w sobie duże pokłady opiekuńczości.

Gdy 2 marca rozpoczął się w lipowskiej
szkole dzień otwarty, trudno było znaleźć
miejsce siedzące w sali wypełnionej mieszkańcami, uczniami, rodzicami i dziećmi,

które mają zostać uczniami „Piątki”. Prezentacja multimedialna ukazała potencjał
szkoły, która z jednej strony mocno jest
osadzona w tradycji, a z drugiej kieruje się

ku przyszłości. W szkole wykorzystywane
są drukarki 3D, programuje się roboty
i używa interaktywnych tablic.
Gromkie oklaski zebrały występujące
przedszkolaki i zdolni uczniowie szkoły,
a po części artystycznej goście zwiedzali
szkołę, raczyli się ciastami i kanapkami,
które kupowali w świetlicy. Tam spotkaliśmy radnego Piotra Romana i inspektor ds.
oświaty Urzędu Miasta Ustroń Magdalenę
Kozłowską. W zaciszu gabinetu dyrektor
Katarzyna Burzyńska omawiała sprawy bieżące z wicedyrektor Beatą Luber
i przedstawicielką Rady Rodziców, radną
Bożeną Piwowar, która powiedziała:
– Jestem rodowitą lipowczanką i wiem,
jakie znaczenie dla naszej społeczności
ma ta szkoła. Cieszę się, że jest miejscem integracji, ale przede wszystkim
edukacji naszych dzieci. Nasza szkoła
jest mała, dzięki czemu nie dotykają nas
plagi współczesnych czasów - anonimowość, brak indywidualnego podejścia do
ucznia. Specyfikę tego miejsca wzbogaciły jeszcze przedszkolaki i w tym nowym schemacie organizacyjnym wszyscy
bardzo dobrze się czują. Lipowczanie
zaakceptowali nową dyrektor, a ona stara się, by szkoła była jak najbardziej
przyjazna dzieciom. Teraz wspiera ją
jeszcze nowa wicedyrektor Beata Luber,
która otwiera naszym uczniom okno na
świat. 				
(mn)

NOWI PREZESI
SEBASTIAN PŁONKA
prezes
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Ustroniu
Ukończył studia na Akademii Ekonomicznej w Katowicach
z zakresu Finansów i Bankowości oraz Rachunkowości. Ponadto
jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (studia MBA w zakresie zarządzania). Posiada także uprawnienia do
zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
Prywatnie szczęśliwy mąż, lubiący spacery oraz bliższe
i dalsze podróże. Z zamiłowania majsterkowicz, ze szczególnym
upodobaniem do zabytkowej motoryzacji.

KRYSTIAN WAŁACH
prezes
Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ustroniu
Lat 42, żonaty, jedno dziecko.
Absolwent Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na kierunku Inżynieria Ochrony Środowiska.
Od 2002 roku zatrudniony w Przedsiębiorstwie Komunalnym
Spółka z o.o. Od lutego 2003 roku zatrudniony na stanowisku
specjalisty ds. technicznych, gdzie zajmował się kierowaniem
działem technicznym Przedsiębiorstwa Komunalnego.W latach
2004-2015 członek Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego
Spółka z o.o. W dniu 27.10.2018 r. został ogłoszony konkurs na
stanowisko prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego, a 10.12.2018
r. zostały przeprowadzone rozmowy z kandydatami.
Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 17.12.2018 r. powołała go na
stanowisko prezesa z dniem 1.01.2019 r.
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Zaproszone panie przywitała Ewa Rybicka.

Fot. M. Niemiec

SANATORIUM MIŁOŚCI W SPA
W Medical Spa & Presige Club w Uzdrowiskowym Instytucie Zdrowia na Zawodziu
wszystko obraca się wokół zdrowia i piękna. Żeby zabiegane i zapracowane panie
mogły poznać bogatą ofertę i skorzystać z bogactwa zabiegów, Ewa Rybicka - dyrektor
Instytutu, zaprosiła je na wieczorne spotkanie z okazji Dnia Kobiet, które odbyło się
7 marca. Wszystko było tak pomyślane, żeby odprężone i upiększone kobiety mogły
lśnić pełnym blaskiem następnego dnia, w dniu swojego święta. Wśród zaproszonych
znalazły się bohaterki serialu „Sanatorium miłości”.

Zaczęło się od kieliszka szampana
i miłego powitania, a potem uwagę pań
przykuły urządzenia do stosowania najnowocześniejszych metod odmładzania
i upiększania. Słuchały z uwagą co to jest
HIFU (najnowocześniejsza w Europie
metoda modelowania sylwetki oraz bezoperacyjnego liftingu) lub infuzja tlenowa
(nieinwazyjna i bardzo skuteczna metoda
odmładzania i regeneracji skóry). Ale najpierw panie odważyły się stanąć oko w oko
z prawdą, przejrzeć się w inteligentnym
lustrze, nazywanym przez Ewę Rybicką:
„Lustereczko powiedz przecie”. Jest to
najbardziej zaawansowane urządzenie
do diagnostyki skóry, które w 20 sekund
wykonuje analizę stanu zdrowia skóry
właściwej oraz naskórka. Trzy ochotniczki
skorzystały z opisanych zabiegów na twarz,
inne panie skorzystały z sauny, wszystkie
raczyły się przekąskami i skorzystały
z relaksu w basenach solankowych lśniących błękitną poświatą. Żeby zupełnie
nie „odpłynąć” organizatorzy podnieśli
temperaturę wrażeń, kiedy przystąpili do
losowania karnetów do Medical Spa.
Atmosferę wieczoru chwaliły bohaterki
serialu „Sanatorium miłości”, programu
randkowo-obyczajowego, pokazujący historie życiowe ludzi z pokolenia 60+.
Zapytałam panie, czy są już sławne i czy
im ewentualna sława nie doskwiera.
– Jesteśmy bardzo sławne! I to jest bardzo miłe uczucie! – odpowiadają chórem
Janina Busk, Małgorzata Zimmer i Wiesława Kwiatek.
– Rozpoznają mnie na odległość – dopowiada pani Wiesława. – Ja się tego zupełnie
nie spodziewałam, myślałam sobie, ah, kto
tam będzie oglądał taki film o sanatorium,
o starszych osobach. A tu, cholera, ludzie
14 marca 2019 r.

		

oglądają! Ostatnio podawali, że 4 miliony
widzów, serial rekordy bije. Mnie to bardzo cieszy, ale i zaskakuje.
– Z informacji, które do nas docierają,
opartych na badaniach oglądalności wynika, że dzieci siadają przed telewizorem
z rodzicami i nawet wnuki z dziadkami, także nastolatki – wyjaśnia pani Małgorzata.
– A pamiętacie, jak przyjechaliśmy? –
pyta Nina Busk. – Ledwo wysiadłyśmy
z busów, a wszyscy podchodzili, chcieli
się przywitać, prosili o autografy, zdjęcia.
Nigdy wcześniej nic takiego mi się nie
przydarzyło. To jest takie przyjemne, ja
jestem po prostu zachwycona.
– Każda szła na casting z określonymi
oczekiwaniami, dla mnie zawsze najważniejsze są uczucia. Chciałam znaleźć
jakiegoś miłego pana, bliskiego człowieka
– tłumaczy pani Wiesława. Zupełnie inną
historię opowiada pani Małgosia:
– Ja jeszcze nigdy nie byłam w sanatorium i bardzo mnie ciekawiło, co może
się zdarzyć. Interesowało mnie wszystko,
jak takie sanatorium może wyglądać, co tu
się dzieje w wolnym czasie. Mam bardzo
pozytywne wrażenia, a po zabiegach czuję
się zdrowsza i młodsza. Może to zasługa
ludzi, których tu spotkałam, niezwykłych
wrażeń. Nowe znajomości w sanatorium
też są pewną terapią.
Pani Nina wspomina, że w ustrońskim
sanatorium po raz pierwszy była 8 lat temu:
– Bardzo mi się podobało, mimo że
niejedno sanatorium już odwiedziłam.
Najpierw byłam w Muszynie, potem
w Szczawnicy, Polańczyku, Ciechocinku,
Wieńcu, a w Ustroniu jestem dzisiaj po raz
trzeci, wliczając w to serial. Wszystkim
polecam. Jestem chodzącą reklamą Ustronia, tutejszych atrakcji i ludzi.

– Bardzo się cieszę, że na miejsce kręcenia wybrano właśnie Ustroń, bo przecież
taki serial można by zrobić wszędzie. Dla
mnie tutejsze widoki są wspaniałe - mówi
Małgorzata Zimmer. – Musze podkreślić,
że atmosfera tego miejsca jest bardzo
przyjazna człowiekowi, a jednocześnie jest
wysoki standard i nowoczesność. Pracownicy są bardzo uprzejmi i człowiek czuje
się zaopiekowany.
Chcę się dowiedzieć od nowo wykreowanych gwiazd, czy rzeczywiście wcześniej się nie znały z innymi bohaterkami
i na ile serial jest reżyserowany, a na ile
naturalny. Pani Nina tłumaczyła:
– Najpierw z całej Polski przyjechaliśmy
do Bielska-Białej, zakwaterowano nas każdego w osobnym pokoju. Nie wiedzieliśmy
o sobie nic. Rano usłyszeliśmy polecenie:
„Proszę zejść do recepcji”. Zeszłyśmy
i tam po raz pierwszy się zobaczyłyśmy,
a poznawałyśmy się podczas podróży
busem do Ustronia. Od razu się polubiłyśmy, gadałyśmy całą drogę, śmiałyśmy się
i śpiewałyśmy. Z panami zobaczyłyśmy się
po raz pierwszy przed sanatorium „Równica”. Oni wyjechali z Bielska po nas. Dwa
samochody zajechały przed sanatorium dokładnie tak, jak to było pokazane na filmie.
Panie zostały kilka dni w sanatorium,
wspominając zdjęcia, która skończyły
się jeszcze w zeszłym roku. Tymczasem
w niedzielę wyemitowano 8. odcinek,
w którym wystąpił ustroniak, specjalista od
zdrowego żywienia, sportowiec, popularny
trener Remigiusz Ciupek.
Monika Niemiec

Profesjonalne odmładzanie. Fot. M. Niemiec
11/2019/3/R

Ustroń, ul. Gałczyńskiego 2b

ZATRUDNI PANIE
NA STANOWISKACH:

RECEPCJONISTKA
KELNERKA
SPRZĄTACZKA
Kontakt: tel. kom. 601464866
e-mail: pwkolor@op.pl
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BELGIJKA W DOLCE VITA
W poniedziałek 4 marca odbyło się z okazji Dnia Kobiet spotkanie członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Lipowcu. Przewodnicząca koła Olga Kisiała powitała w restauracji Dolce Vita
licznie przybyłe panie, a wśród nich radną Bożenę Piwowar
i zastępczynię burmistrza Dorotę Fijak.

Najmłodsza i najstarsza członkini KGW Lipowiec.

Fot. M. Niemiec

Zazwyczaj panie same przygotowują posiłki na spotkania, jednak
w swoje święto nikt nie chce spędzać długich godzin w kuchni,
stąd wyjście do restauracji. W Dolce Vita podano obiad z deserem,
kawę, herbatę, była też lampka wina. Składano życzenia jubilatkom,
obchodzącym okrągłą rocznicę urodzin, uhonorowano najstarszą
członkinię koła - Marię Marianek, która skończyła 92 lata, a obecna
była też najmłodsza członkini - roczna Hania, wnuczka przewodniczącej koła.
Spotkanie przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze, a panie
wyraźnie się ożywiły, gdy do ich grona dołączył Adam Foks, prowadzący u nich zajęcia z tańca liniowego. Spotkania tancerek odbywają
się w każdy poniedziałek o godz. 18 w Szkole Podstawowej nr 5.
Panie radzą sobie coraz lepiej, ćwiczą coraz bardziej skomplikowane
układy choreograficzne i dobrze się prezentują, bo noszą koszulki
z autorskimi nadrukami. Serdecznie zapraszają mieszkanki Lipowca
i całego Ustronia do wspólnej zabawy w tańcu liniowym.
Jednak podczas spotkania tańczyły nie tyko uczestniczki zajęć, ale
wszystkie chętne panie, a Adam Foks uczył je słynnej „Belgijki”.
Na początku szło dość opornie, ale z każdą chwilą taniec nabierał
wyrazu. Z muzyką poszło już całkiem dobrze, do tańca dała się
zaprosić i radna, i wiceburmistrzyni.
(mn)

PROFESOR BESKIDZKI PRZESZKOLIŁ STRAŻNIKÓW
CZYSTEJ WODY
16 placówek szkolnych i przedszkolnych
odwiedził od początku roku niezwykły gość
– Profesor Wodźmin Beskidzki. Wraz z pracownikami Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej
specjalista podpowiadał najmłodszym jak
dbać o czystość wody i co robić, by cieszyć
się czystym środowiskiem. W prelekcjach
uczestniczyło prawie 1600 dzieci z całego
powiatu.
Skąd się bierze woda w kranie? Jaki jest
obieg wody w przyrodzie? Co dziwnego
znajdują pracownicy oczyszczalni ścieków?
Dlaczego toaleta to nie śmietnik? To tylko
niektóre z pytań, na jakie odpowiadali prowadzący niezwykłe, ekologiczne wykłady.
Akcja przeprowadzona została w ramach
edukacyjnej ścieżki wymyślonej i zrealizowanej przez pracowników Wodociągów
Ziemi Cieszyńskiej.
– Galopujące zanieczyszczenie środowiska
to z roku na rok coraz większy problem,
który dotyczy nas wszystkich. Dorośli często
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go bagatelizują, ale dzieci chętnie słuchają
o tym, jak oszczędzać wodę i dlaczego po
leśnym pikniku trzeba zabierać swoje śmieci – wyjaśnia prezes WZC, Beata Halama.
– Kształtując proekologiczne postawy u
najmłodszych, kształtujemy jednocześnie
ich przyszłe nawyki, dzięki którym stan naszej planety może choć trochę się poprawić
– dodaje Halama.
W trakcie prelekcji uczniowie i przedszkolaki przyglądali się specjalnej prezentacji,
a także korzystali z materiałów przygotowanych specjalnie w ramach akcji. Książeczka z przygodami Profesora Beskidzkiego,
wielkoformatowa kolorowanka i specjalne
certyfikaty Strażników Czystej Wody zostały
zrealizowane dzięki dotacji Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Każdy z uczestników spotkania otrzymał własny zestaw,
a dodatkowe egzemplarze są również dostępne m.in. w szkolnych bibliotekach.

– Dzieciaki to naprawdę bardzo wdzięczna widownia – mówi prowadząca prelekcje Anna Pilch z Oczyszczalni Ścieków
w Wiśle. – Nie tylko uważnie słuchają
i chłoną wszystkie nowości, ale też chętnie
angażują się w nasze działania i są bardzo
zaangażowane we wszystkie zadania. Mam
nadzieję, że wiedzę zdobytą w trakcie naszych spotkań będą wykorzystywać na co
dzień – dodaje Pilch.
W Ustroniu w prelekcjach udział wzięło
179 uczniów szkół podstawowych i przedszkoli. Więcej informacji o akcji znaleźć
można na stronie internetowej Wodociągów
Ziemi Cieszyńskiej i na facebookowym
profilu firmy pod adresem facebook.com/
WodociagiZiemiCieszynskiej.
Zakończone prelekcje to pierwszy z etapów akcji edukacyjnej – do Spółki wciąż
zgłaszają się nowe szkoły i przedszkola,
które również chcą u siebie gościć niezwykłych prelegentów.
14 marca 2019 r.

Trwa modernizacja ul. Źródlanej. Zakończenie prac przewidziano na koniec listopada.
Fot. A. Jarczyk

Rozpoczął się 2 etap remontu ul. Szpitalnej. Koszt inwestycji to ok.
2 mln 100 tys. zł.
Fot. A. Jarczyk

INWESTYCJE DROGOWE
CO JEST, A CO BĘDZIE
z kostki betonowej, ułożenie krawężników i obrzeży betonowych
na ławie betonowej, wykonanie nawierzchni drogi z mieszanek
mineralno-bitumicznych, wykonanie oznakowania, robót towarzyszących, przebudowę oświetlenia ulicznego oraz linii teletechnicznych, budowę kanalizacji teletechnicznej”, czyli prościej
mówiąc wykonanie nowej nawierzchni drogi, chodnika i ścieżki
rowerowej. Modernizacja obejmuje odcinek od wjazdu do ośrodka
Magnolia do skrzyżowania z ul. Sanatoryjną. Koszt tej inwestycji
to ok. 2 mln 100 tys. zł. Umowa z wykonawcą podpisana została do
końca maja i w tym terminie przewidziane jest zakończenie robót.
W przypadku drugiej rozpoczętej inwestycji zakres całościowych prac obejmuje „roboty przygotowawcze i pomiarowe,
wycinkę drzew, rozbiórkę ogrodzeń, roboty rozbiórkowe i demontażowe, roboty ziemne, wykonanie kanalizacji deszczowej,
przebudowę sieci energetycznej, teletechnicznej i gazowej,
ułożenie krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej, wykonanie chodnika i zjazdów z kostki betonowej, wykonanie warstwy konstrukcyjnej i nawierzchni drogi z mieszanek
mineralno-bitumicznych, przebudowę przepustów, umocnienie
skarp płytami ażurowymi, roboty wykończeniowe, wykonanie
docelowej organizacji ruchu oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej”. W skrócie – wykonanie nowej nawierzchni drogi,
kanalizacji deszczowej i chodnika. Modernizacja wykonywana jest
na odcinku od mostu na rzece Wisła (fragment ul. Kuźniczej) do
skrzyżowania z ul. Kamieniec. Zakończenie prac przewiduje się na
koniec listopada. Całkowity koszt remontu drogi to ok. 3 mln zł.
Mieszkańcy ul. Kuźniczej wielokrotnie podnosili konieczność
jej modernizacji, zwłaszcza na stromym podjeździe, gdzie dochodzi do nadmiernego ściekania wody, co utrudnia w określonych

porach roku i dniach deszczowych ruch pieszych i samochodowy.
Jak dowiedzieliśmy się od Jarosława Urbanowicza, w Budżecie
Obywatelskim przewidziane jest odwodnienie stromego podjazdu.
Obecnie prace są na etapie projektowym, które polegałyby na
wykonaniu studni chłonnej. Jak tylko uzyskane będzie pozwolenie
i środki na realizację tego przedsięwzięcia, roboty ruszą. Czas na
ich wykonanie jest przewidziany do końca tego roku.
Przewidziana jest także inwestycja dotycząca modernizacji ul.
Cieszyńskiej – od ronda na ul. Daszyńskiego do skrzyżowania
świetlnego na DW 941. Prace obejmowałyby wykonanie nowej
nawierzchni drogi, chodników i kanalizacji. Przetarg, jeśli wszelkie porozumienia zostaną dopięte, przewidziany jest na kwiecień.
Gdy wszystko pójdzie zgodnie z planem to od maja rozpoczną się
roboty, które potrwają do września. Połowę środków na ten cel
przeznaczy powiat, połowę środków miasto Ustroń. O szczegółach
będziemy jeszcze informować.
Ostatnią kwestią jest problem mieszkańców Lipowca. Jeden
z nich dzwonił niedawno do naszej redakcji mówiąc, że w pobliżu
skrzyżowania ul. Lipowskiej z ul. Spokojną na drogę wycieka
woda, która w dniach deszczowych leje się całym strumieniem,
a w przypadku przymrozków zamarza, stwarzając niebezpieczeństwo dla ruchu pieszego i samochodowego. Mieszkaniec mówił,
że problem ten trwa od co najmniej roku. Urzędnicy wydziału
inwestycyjnego stwierdzili, że przyczyną jest nieszczelny system drenarski, który znajduje się na prywatnej posesji. Przepisy
prawne uniemożliwiają wejście na prywatną posiadłość, nawet
jeśli obecnie jej właściciel znajduje się poza granicami kraju,
bo tylko on może zlecić wykonanie prac w celu uszczelnienia
systemu drenarskiego. W zeszłym tygodniu wystosowane zostało pismo do właściciela działki, wiadomo już, że pismo zostało
odebrane, a właściciel skontaktował się z urzędem miejskim. Za
miesiąc ma powrócić, wtedy też sprawa ma zostać rozwiązana.
W przypadku, gdy system drenarski nie będzie przez właściciela
naprawiony, urzędnicy zlecą wykonanie cieku wzdłuż drogi
i chodnika, tak żeby spływająca woda nie utrudniała funkcjonowania mieszkańców Lipowca.
Agnieszka Jarczyk

8 marca około godz. 18:00 doszło do kolizji na skrzyżowaniu ul.
Lipowej z DW 941, w której uczestniczyły dwa samochody – mazda
i renault scenic. Na miejsce przybyli policjanci i straż pożarna. Nikt
z uczestników nie doznał obrażeń.
Fot W. Herda

11 marca doszło do wypadku na skrzyżowaniu ul. A. Brody z ul. Katowicką. Gdy jeden z kierowców zatrzymał się, by przepuścić pieszego
przez pasy, drugi kierowca nie zdążył wyhamować i wjechał w tył
pierwszego. Nikomu nic poważnego się nie stało.
Fot W. Herda

(cd. ze str. 1)
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INTERPELACJA I ODPOWIEDŹ
W SPRAWIE DW 941

W związku z powtarzającymi się tragicznymi zdarzeniami
drogowymi na obwodnicy Miasta Ustroń (DW 941), a w szczególności na newralgicznym skrzyżowaniu „wiślanki” z ulicą
Andrzeja Brody, zwracam się do władz miasta Ustronia o podjęcie
natychmiastowych kroków i wezwania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do bezzwłocznej poprawy bezpieczeństwa
na ww. odcinku drogi wojewódzkiej 941, a w szczególności
w miejscu przejścia dla pieszych.
Mieszkańcy Ustronia, a w szczególności osiedla Manhatan,
niejednokrotnie byli świadkami tragedii rozgrywającej się tuż pod
oknami mieszkań. Przez ostatnie trzy lata na skrzyżowaniu DW
941 z ulicą Andrzeja Brody doszło do 11 wypadków, 32 kolizji,
rannych zostało 11 osób, a aż 3 osoby straciły życie. Przez ponad
20 lat istnienia obwodnicy - w kwestii bezpieczeństwa - Zarząd
Dróg Wojewódzkich nie podjął znaczących kroków. Poprawa
bezpieczeństwa na ww. skrzyżowaniu powinna być priorytetem
władz miasta jak i Zarządu Dróg Wojewódzkich. Prócz mieszkańców Ustronia i okolicznych miejscowości, którzy codziennie
poruszają się przez te feralne skrzyżowanie drżąc o swoje życie,
obwodnicą miasta podróżują również turyści chcący odwiedzić
beskidzkie miasta wypoczynkowe.
W rozmowach z mieszkańcami Manhatanu coraz częściej
pojawiają się głosy, by zablokować „wiślankę”, a przez to
- w końcu - zwrócić uwagę wojewódzkich urzędników z Katowic
na sprawę bezpieczeństwa na obwodnicy.
Nie czekając na kroki władz miasta, drogą pocztową wysłałem
do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach proponowane
rozwiązania mające poprawić bezpieczeństwo na obwodnicy
miasta Ustroń.
Paweł Sztefek

* * Zarząd
* Dróg Wojewódzkich

ul, Lechicka 24, 40-609 Katowice
W związku z kolejnymi, częstymi zdarzeniami drogowymi
i wypadkami śmiertelnymi na skrzyżowaniu DW 941 z ul.
A. Brody w Ustroniu, licznymi wnioskami mieszkańców Ustronia
i interpelacją radnego Rady Miasta Ustroń pana Pawła Sztefka,
zwracamy się z prośbą o ponowne przeanalizowanie możliwości
zwiększenia bezpieczeństwa pieszych w obrębie w/w skrzyżowania. 						
burmistrz
Przemysław Korcz

* * *

Informacja w sprawie interpelacji
Radnego Rady Miasta Ustroń Pawła Sztefka
z dnia 21 stycznia 2019 r.
W odpowiedzi na interpelację radnego Pawła Sztefka w sprawie
poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DW 941 z ul. A. Brody
w Ustroniu informuję, że pismem z dnia 5.02.2019 r. wystąpiłem
do ZDW w Katowicach z wnioskiem o ponowne przeanalizowa-

nie możliwości zwiększenia bezpieczeństwa pieszych w obrębie
skrzyżowania DW 941 z ul. A. Brody.
Jednocześnie informuję, że poczyniono już działania mające na
celu poprawę bezpieczeństwa na w/w skrzyżowaniu. 16.01.2019
r. odbyło się spotkanie z udziałem radnych sejmiku województwa
śląskiego, władz Goleszowa, członka Zarządu Powiatu Cieszyńskiego. Ustalono podjęcie przez Powiat Cieszyński uchwały
intencyjnej w sprawie poprawy bezpieczeństwa na DW 941
w obrębie Miasta Ustroń i zwołanie spotkania w siedzibie ZDW
Katowice.
Odbyło się również spotkanie z panem Kajetanem Kajetanowiczem, po którym powstała koncepcja opracowania wspólnego
programu pod nazwą „Bezpieczne przejście”.
O dalszych postępach w powyższej sprawie Rada Miasta
Ustroń będzie na bieżąco informowana.
burmistrz
Przemysław Korcz

* * *

Uzupełnienie odpowiedzi na interpelację
Radnego Rady Miasta Ustroń pana Pawła Sztefka
z dnia 21 stycznia 2019 r.
W uzupełnieniu odpowiedzi na interpelację radnego pana Pawła Sztefka w załączeniu przekazuję pismo nr
IGG.7234.3.00001.2019.UJ z dnia 5.02.2019 r. skierowane do
ZDW w Katowicach.
Ponadto informuję, że nie została sporządzona notatka ze
spotkania z udziałem radnych sejmiku województwa śląskiego,
władz Goleszowa oraz członka Zarządu Powiatu Cieszyńskiego
w sprawie poprawy bezpieczeństwa w obrębie skrzyżowania
DW 941 z ul. A. Brody.
Przebieg spotkania został szczegółowo omówiony na Sesji
Rady Miasta Ustroń w dniu 27.02.2019 r.
burmistrz
Przemysław Korcz

CO TRACIMY WYCINAJĄC
OSTATNIE LASY PUSZCZAŃSKIE
Ustroński Klub Ekologiczny zaprasza na wykład dr hab. Anny
Orczewskiej pt. „Paradise lost - co tracimy wycinając ostatnie
lasy puszczańskie?”. Wykład odbędzie się 21 marca 2019 r.
(czwartek) o godz. 17.00 w Izbie Przyrodniczo-Historycznej
Nadleśnictwa Ustroń, ul. 3 Maja 108.
Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Ustroniu serdecznie zaprasza na
wykład prof. dr hab. Daniela Kadłubca
pt.;”Z Karpętnej w świat” - wspomnienie o prof. S. Hadynie w setną rocznicę
urodzin, który odbędzie się 21 marca
(czwartek) o godz. 17.00 w Muzeum
Ustrońskim. Serdecznie zapraszamy.

BIBLIOTEKA
Barbara Dmochowska - „Australia”
Relacja z 3-miesięcznej włóczęgi starym, rozlatującym się samochodem po Australii. Para młodych
ludzi w 17-letnim gruchocie wyrusza przez szlak znanych na całym
świecie miejsc: Sydney, Melbourne, Canberra, Tasmania, Alice
Springs... Książka jest nie tylko
kroniką podróży przez bezdroża egzotycznego kontynentu, ale
i zapisem radości z odkrywania
nieznanych krajobrazów, cieszeniem się wolnością i przestrzenią.

14 Gazeta Ustrońska

POLECA:

Marta Matyszczak - „Morderstwo
w Hotelu Kattowitz”
Kryminał w konwencji bardziej komediowej. Pewnej grudniowej nocy
w hotelu Kattowitz zostaje zamordowana rodzima gwiazdka pop, która na
skutek zaskakującego zbiegu okoliczności była zmuszona zakwaterować się
w podrzędnym hotelu tuż przed swoim koncertem. Rusza dochodzenie,
z detektywem Solańskim, dziennikarką Różą Kwiatkowską oraz psem
Guciem w rolach głównych.
Opowieść dla wszystkich wielbicieli
książek Joanny Chmielewskiej.
14 marca 2019 r.

spektakli w Muzeum widownia była mniej więcej zapełniona,
lecz w kameralnej sali bezpośredni kontakt z aktorem był niezapomnianym przeżyciem. Atut tych inicjalnych „UST” stanowiła
nie tylko mistrzowska gra, ale też znakomite wprowadzenie,
którego co wieczór dokonywał nasz miejscowy koneser teatru
Marian Żyromski. Jego znawstwo i talent oratorski powodowały, że również czekający na swój występ aktorzy słuchali go
z wyraźnym zainteresowaniem.
Minęło 20 lat od pierwszych Ustrońskich Spotkań Teatralnych.
Zostały wspomnienia z samych przedstawień oraz jakże emocjonujących przygotowań, a ponadto przekonanie, iż na sukces
trzeba się tak czy inaczej sporo napracować.
Lidia Szkaradnik

Marian Żyromski na scenie w Muzeum.

Jakie były
„USTa”
20 lat temu?
Ustrońskie Spotkania Teatralne są imprezą cieszącą się renomą,
toteż wielbiciele kunsztu aktorskiego zapełniają salę widowiskową MDK „Prażakówka”, a bilety są nieraz wykupione na długo
przed spektaklami, więc warto przypomnieć trudne początki tego
przedsięwzięcia. Dziś spotkania są przygotowywane na najwyższym poziomie. Aktorzy przyjeżdżają do eleganckiej instytucji
kultury, posiadającej zarówno scenę, jak i zaplecze, którego nie
powstydziłby się niejeden teatr profesjonalny.
A jak to się zaczęło? Otóż premierowe USTa zorganizowano
od 15 do 18 lutego 1999 r. w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa,
w następnym zaś dniu w kościele ewangelickim. Tak więc był
to pięciodniowy maraton. Kierująca wówczas Wydz. Kultury
Danuta Koenig postanowiła wykreować cykliczną imprezę teatralną, zasugerowaną przez aktora Jerzego Gniewkowskiego.
Pozyskała od sponsorów fundusze w kwocie 6.500 zł, które
w całości pokryły honoraria siedmiu aktorów.
Pieniądze to jednak nie wszystko, przedstawienia muszą się
przecież gdzieś odbywać. Pod koniec lat 90. stan techniczny
dyskwalifikował obiekt „Prażakówki”. Pozostało więc Muzeum,
które od 1992 r. było instytucją podległą Urzędowi Miejskiemu,
toteż urządzano tam wówczas zarówno wystawy towarzyszące
różnym lokalnym przedsięwzięciom, jak i koncerty z okazji
świąt patriotycznych. Przyszła kolej na następne, niecodzienne
wyzwanie. Wszelkie sprawy merytoryczne oraz finansowe były
w gestii Wydz. Kultury, a do Muzeum należało przygotowanie pomieszczenia i częściowo zagwarantowanie frekwencji.
W wyznaczonej sali ustawiono ok. 60 krzeseł, bo nie przewidywano szerszej publiki. W galerii obrazów zbudowano podium,
w tle zainstalowano kurtynę i w tej skromnej scenerii zaaranżowano pierwsze spotkania – „USTa’99”, a z monodramami wystąpili:
Jerzy Zelnik, Barbara Guzińska, Irena Jun i Olgierd Łukaszewicz.
Należało jednak zapewnić frekwencję, by organizatorzy nie
musieli się wstydzić przed „pierwszym garniturem” polskiej
sceny. Było to, jak się okazało, zadanie karkołomne. Reklama
została zamieszczona we wszystkich dostępnych mediach, wydrukowano foldery, lecz chętnych do zakupu biletów znalazło się
doprawdy niewielu. Organizatorów ogarnęła panika, a w takiej
sytuacji wszelkie pomysły na zapełnienie sali wydawały się
właściwe. Chodziło przecież nie o zyski, ale po prostu o niedoprowadzenie do kompromitacji minimalnym zainteresowaniem.
Inicjatorka „UST” wpłynęła na kupno pewnej partii biletów przez
ustrońskie zakłady pracy, aczkolwiek jeden z nabywców wyznał,
że jego podwładni nie są zainteresowani nawet darmowymi biletami. Cóż było robić? Dwa dni przed „podniesieniem kurtyny”
obniżono koszt wstępu z 15 do 7 zł i rozpoczęto wydzwanianie
do szkół i znajomych z prośbą o skorzystanie z tej wyjątkowej
okazji. Dzięki tym wszystkim poczynaniom podczas czterech
14 marca 2019 r.

		

W dawnym

USTRONIU
Patrząc od prawej strony stoją: mój dziadek Jan Misiorz, obok
Eugeniusz Kozok, na ławce siedzi moja ukochana babcia Helena
Misiorz z wujkiem Władysławem Misiorzem, a następnie Bolesław Ferfecki.
Fotografię wraz z opisem nadesłała Justyna Stępień
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PIERWSZA DEBATA

Debatę na temat internetu prowadzili uczniowie SP-6 i SP-1...

Fot. M. Niemiec

... a o ekologię spierali się reprezentanci SP-3 i SP-2.

Fot. M. Niemiec

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, jak
ważna jest w przestrzeni publicznej merytoryczna i kulturalna dyskusja. Dorosłych już
nie wychowamy, pokazała to choćby ostatnia
kampania wyborcza, ale czym skorupka za
młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Z tego
punktu widzenia bardzo ciekawą inicjatywę podjęła Miejska Biblioteka Publiczna
w Ustroniu, która zrealizowała pomysł swojego pracownika Bartosza Frydrychowskiego,
któremu zamarzyła się debata oksfordzka
pod Równicą i Czantorią. On też pełnił
w niej rolę marszałka. Jak się okazało, nie tak
łatwo trzymać emocje na wodzy, nie obrażać,
ani nie wyśmiewać przeciwnika, prowadzić
walkę tylko na argumenty, gdy ich waga
i trafność oceniana jest przez surowe jury
(Beata Grudzień, Anna Łęczyńska, Monika
Niemiec). Gdy do tego stoi się twarzą w twarz
z przeciwnikiem, a publiczność przysłuchuje
się debacie. Jak na pierwszy raz, ustrońska
młodzież spisała się bardzo dobrze.
W I półfinale spotkali sie uczniowie SP- 1:
Stanisław Stępień, Dawid Żurawski, Piotr
Gawlas, Natalia Kohut i SP-6: Kornelia Wilczek, Hawier Jaworski, Jakub Marekwica,
Szymon Rusin, a tematem był internet. Jedna
drużyna mówiła o korzyściach, druga o zagrożeniach w sieci. W II półfinale o to, czy ekologia jest bardziej modna czy potrzebna spierali
się uczniowie SP-2: Julia Green, Maksymilian
Kamiński, Michał Raszka, Ignacy Jaworski i
SP-3: Anna Bolik, Dawid Marianek, Serafin
Bieliński, Emilia Domagała.
Zasady prowadzenia i oceny debaty są
ściśle określone, wyznaczone są też ramy
czasowe na poszczególne wypowiedzi. Będą
musieli się w nich zmieścić uczestnicy finału
- uczniowie szkół nr 3 i nr 6, którzy w finale
będą bronić lub atakować tezę, że biblioteka
jest instytucją przestarzałą i niepotrzebną.
Czy organizatorzy nie strzelili sobie w kolano? Finał odbędzie się 21 marca o godz. 9
w MDK „Prażakówka”. W jury zasiądą: prof.
Katarzyna Olbrycht, dyrektor MDK Barbara
Nawrotek-Żmijewska i burmistrz Przemysław
Korcz. 		
(mn)

PRZECIW HEJTOWI

Program przeciw hejtowi rozpoczął się w Szkole Podstawowej nr 2.
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Fot. M. Niemiec

Słowa kanclerza Jana Sariusza Zamoyskiego: „Takie będą Rzeczypospolite jakie
ich młodzieży chowanie” nic nie straciły na
aktualności. Parafrazując, można napisać,
że taki będzie Ustroń, jak wychowamy
ustroniaków. Każdy życzyłby sobie, żeby
dzisiejsi uczniowie szkół podstawowych
potrafili jako dorośli ludzie rozmawiać ze
sobą i szanować się nawzajem. Taki jest cel
programu profilaktycznego „Zaczynam od
siebie - profilaktyka hejtu i mowy nienawiści w internecie”. Wykłady i prezentacje
multimedialne przedstawia w szkołach Ireneusz Brachaczek, były policjant, specjalista
w komunikacji z dziećmi i młodzieżą, którego pogadanki cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Program finansowany jest ze środków Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Ustroniu, a powstał z inicjatywy burmistrza Przemysława Korcza (na zdjęciu
z pełnomocnikiem ds. profilaktyki uzależnień Łukaszem Sitkiem).
(mn)
14 marca 2019 r.

Srebrna medalistka Mistrzostw Polski Kinga Górny, złota medalistka Maja Chamot, a w środku trenerka Magdalena Kubala. Fot. M. Niemiec

MISTRZYNIE BEZ BIEŻNI I BOISKA
Z niedowierzaniem słuchałam odpowiedzi na pytanie: co czułaś, gdy skoczyłaś życiowy rekord halowy i stanęłaś na podium.
Srebrna medalistka odpowiedziała, że ulgę, a złota medalistka, że niedosyt.

Miałam niewątpliwą przyjemność porozmawiać z reprezentantkami MKS-u
Ustroń w skoku o tyczce – mistrzynią
Polski Mają Chamot i wicemistrzynią
Polski Kingą Górny. Reprezentantki
naszego miasta zdobyły tytuły na ostatnich Halowych Mistrzostwach Polski
w Lekkiej Atletyce U18 i U20, które
odbyły się na początku lutego w Toruniu.
Obie zawodniczki zaliczyły 3,65 metra,
a o miejscach zdecydował fakt, że Kinga
pokonała wysokość w trzeciej próbie,
a Maja w pierwszej.
– Oczywiście była radość – poprawia
się Kinga. – Jednak miesiące poprzedzające turniej były dla mnie bardzo stresujące. Miałam blokadę, kryzys formy,
czasem na treningach nie oddawałam
żadnego poprawnego skoku. Sytuacja nie
poprawiła się na zgrupowaniu w Spale,
więc nie byłam pewna, na co mnie stać.
Wiedziałam, że muszę się przełamać
i zrobić swoje. Stało się to dopiero podczas mistrzostw i stąd ta ulga.
– Ja też się bardzo cieszyłam z medalu – dodaje Maja. – Nie miałam takiego
problemu jak Kinga, skakałam równo,
ale z kolei miałam nadzieję na 3,70, bo
to 3,60 męczę już długo. Stąd niedosyt.
– Wierzyłam w obie – zapewnia trenerka tyczkarek Magdalena Kubala. – Ja
czułam tylko wielką radość i satysfakcję.
Kryzys formy, jaki nastąpił u Kingi jest
czymś naturalnym u wyczynowców. Wierzyłam, że gdy przyjdzie pora, zrobi, co
do niej należy i tak się stało. Jeśli chodzi

o Majkę, to piekielnie zdolna dziewczyna,
a trzeba dodać, że jest o rok młodsza.
Z rozmowy wynika, że największą
radość sprawił dziewczynom fakt, że
rozdzieliły najcenniejsze trofea między
siebie, ucierając nosa zawodniczkom
z większych klubów. Dowiedziałam się
też, że nie rywalizują ze sobą tylko zdrowo konkurują i wzajemnie się motywują.
W sobotnie przedpołudnie Kinga i Maja
stawiły się na trening, choć wiele ich
koleżanek i kolegów nie wstało jeszcze
z łóżka lub dopiero co zjadło śniadanie.
Dziewczyny z MKS-u są za to gotowe do
pracy. Nie można oprzeć się wrażeniu,
że siedzą naprzeciw mnie dwie dojrzałe
sportsmenki, choć Kinga jeszcze nie
skończyła 17, a Majka 16 lat.
– Nie mam wrażenia, że coś tracę ze
względu na treningi czy zawody. One
stały się ważnym elementem mojego życia
i więcej mi dają niż zabierają. Gdy jest taki
luźniejszy okres bez treningów, czegoś mi
brakuje, nie wiem, co mam ze sobą zrobić
– stwierdza Kinga po zastanowieniu się
nad kolejnym pytaniem. – Może spędzam
mniej czasu z rówieśnikami stąd, ale mam
możliwość poznania wielu innych ludzi
na turniejach czy obozach. Sportowcy
to bardzo fajni ludzie, choć oczywiście
spotykamy się też z osobami, które mają
w sobie zajadłość, chęć wygrania za
wszelką cenę. Tych nie lubimy i zawsze
się cieszymy, gdy uda się je pokonać.
– Dawniej było mi trochę żal, gdy
znajomi szli sobie gdzieś na boisko, po-

włóczyć się – dodaje Maja, - ale teraz już
nie. Uprawianie skoku o tyczce to dla mnie
wielka, życiowa przygoda. Ruch, trening,
pokonywanie kolejnych centymetrów,
fajne towarzystwo, fajna trenerka. Nie
tęsknię za niczym innym.
Dziewczyny trenują 4-5 razy w tygodniu, w sali gimnastycznej i na boisku
w szkole w Lipowcu, w siłowni w Skoczowie, w hali SP-1, ale nie tak naprawdę nie
mają swojego miejsca. Zanim przystąpią
do treningów muszą rozłożyć materace,
przygotować sprzęt i to zajmuje im pół
godziny, a potem tyle samo sprzątanie.
– Po ubiegłorocznej modernizacji
w szkole zyskaliśmy wygodne zaplecze,
mamy piękną salę, ale podczas remontu
trzeba było zdemontować podsufitowy
system przyrządów: liny, kółka, drążek,
a potem nie można było go z powrotem
zainstalować, bo stracił atest. Szkoda,
korzystaliśmy z niego nie tylko na treningach, ale i podczas lekcji. Koszt systemu
to 10 tys. zł – mówi Magdalena Kubala
i dodaje: – W Ustroniu dzieci nie mają
gdzie uprawiać lekkiej atletyki - królowej
sportu, podstawy wszelkiego rozwoju fizycznego. Każde dziecko powinno biegać,
skakać, rzucać. Lekka atletyka jest bardzo
popularna, medialna, jest wielu chętnych
do trenowania, ale nie ma możliwości rozwoju. W maju kolejny raz na tym naszym
boisku rozegramy mistrzostwa Ustronia
w skoku o tyczce, przyjmiemy gości
z Czech i Słowacji. Ratują nas tylko atrakcyjne nagrody.
Monika Niemiec

W Lipowcu na takim boisku odbywają lekcje wychowania fizycznego, treningi tyczkarzy MKS Ustroń i mistrzyń Polski.
14 marca 2019 r.

		

Fot. M. Niemiec
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

Rozwiązanie problemów komunikacyjnych?

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.

Fot. M. Niemiec

MOUNTAIN-MED - profesjonalny masaż medyczny, taping, fizykoterapia, stacjonarnie
i u pacjenta. Ustroń, ul. Turystyczna 6. 535-387-898.
Cyklinowanie bezpyłowe parkietów, desek. Odnawianie schodów. Tanio! 666-989-914.
Tani wywóz fekalii, usługi
beczkowozem. 516-233-242,
511-482-407, www.wywoz-szamba24.pl.
Spawanie plastików, Ustroń, ul.
Obrzeżna 9. 501-444-534.

Bagażówka - przeprowadzki
+ ekipa. Usługi transportowe.
601-478-108.

Dwór Skibówki, Zbójnicka Chata - Równica, przyjmą pracowników - kuchnia, bufet, na stałe
oraz weekendy. 602-218-918.

Brykiet bukowy, buk suchy
workowany, drewno podpałkowe – kartony, węgiel groszek
workowany. (33)854-47-10.

Wydzierżawię lub kupię garaż
w okolicach osiedla Leśny Zakątek w Hermanicach. (32)
254-24-50, 507-431-710.

AMBACAR-BIS Skoczów,
używane części do samochodów
osobowych. 733-913-181. 505634-557.

Zamienię mieszkanie ul. Dworcowa, 2 pokoje, poddasze, na
mieszkanie na niższym piętrze.
792-687-151.

14.03 18.00
15.03 18.00
15.03 17.00
			
			
16.03 15.00
			
19.03 17.00
			
21.03 17.00
			
			
21.03 17.00
			
			
22.03 16.00
			
			
			
26.03 14.00
			
29.03 17.00
			

USTa – Komedia „Za lepsze czasy”, MDK „Prażakówka”
USTa – Komedia „Cudowna terapia” MDK „Prażakówka”
Spotkanie Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim
i otwarcie wystawy poświęconej Janowi Sztefkowi,
Zbiory Marii Skalickiej
Wernisaż wystawy „Grechuta w malarstwie Milana
Fiali”, Zbiory Marii Skalickiej
Spotkanie Polskiego Tow. Ewang. z wykładem Janiny
Hławiczki, Sala parafialna kościoła ewang.
Wykład dr hab. Anny Orczewskiej pt. Paradise lost co tracimy wycinając ostatnie lasy puszczańskie?,
Izba Przyrodniczo-Hist. Nadleśnictwa
Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza na spotkanie
z prof. Danielem Kadłubcem na temat prof. Stanisława
Hadyny, Muzeum Ustrońskie
Spotkanie z Anną Marią Wesołowską na temat „Nowe
zagrożenia: grooming, zbyt wczesna inicjacja seksualna, cyberprzemoc, Internet, używki, narkotyki,
dopalacze, e-papierosy”, Gimnazjum nr 1
XIV Miejski Turniej Szachowy o Indywidualne Mistrzostwo Ustronia, MDK „Prażakówka”
„ZACZNIJ OD BACHA” - Koncert pedagogów i uczniów
Ogniska Muzycznego, MDK „Prażakówka”

10 lat temu - 19.03.2009 r.
POWSTANIE SALA
W dwa lata powstanie nowa sala gimnastyczna przy Szkole
Podstawowej nr 1. Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął
konkurs na projekty składane w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego. Spośród 150 wniosków wybrano 11, a na pierwszym
miejscu znalazł się wniosek dotyczący budowy sali gimnastycznej
przy SP-1 w Ustroniu, złożony przez miasto Ustroń, a przygotowany
przez stowarzyszenie Delta Partner. Wniosek Ustronia uzyskał maksymalną ilość punktów, a złożono go 4 czerwca 2008 r. Z powiatu
cieszyńskiego jeszcze trzy wnioski zakwalifikowano do realizacji.

* * *

DZIĘKI SPONSOROM
16 marca odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej Ustroń Centrum. Prezes jednostki Bogusław
Uchroński witał przybyłych do remizy gości: skarbnika miasta Marię
Komadowską, starostę cieszyńskiego Czesława Gluzę, komendanta
powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Jana Kielocha, burmistrza Ireneusza Szarca, przewodniczącego Rady Miasta Stanisława
Malinę, komendanta miejskiego OSP Mirosława Melcera, byłego
prezesa OSP Kuźni Ustroń Tadeusza Bujoka oraz delegacje z innych
jednostek OSP w Ustroniu. Następnie obrady prowadził Franciszek
Żyła.

* * *

DYŻURY APTEK
14.03						 Na Szlaku						ul. 3 Maja 46 			tel. 854-14-73
15-16.03		 Rumiankowa						ul. Skoczowska 76			tel. 300-30-40
17-18.03		 Centrum						ul. Daszyńskiego 8 			tel. 854-57-76
19-20.03		 Na Zawodziu						ul. Sanatoryjna 7 			tel. 854-46-58
21-22.03		 Centrum						ul. Daszyńskiego 8 			tel. 854-57-76
23-24.03 Cent. Leków MAX		ul. Daszyńskiego 1 		tel. 856-11-93
25-26.03			Lawenda						ul. Skoczowska 137			tel. 855-10-14
Dyżur w godzinach 8.00-22.00.

BŁOTNE MISTRZOSTWO
W stylu anglosaskim, czyli w błocie po kostki, rozegrano w niedzielę 15 marca finał Pucharu Polski na szczeblu skoczowskiego
Podokręgu PZPN. Zajmujący 10 miejsce w „B-klasie” piłkarze
z Goleszowa dotarli do finału i zmierzyli się z Kuźnią. Wcześniej
wyeliminowali dość sensacyjnie czwartoligowy Beskid Skoczów.
(...) Było jednak wiele przypadkowych akcji, a swe zwycięstwo
Kuźnia zawdzięcza lepszej szybkości i technice, która o dziwo
w tych ekstremalnych warunkach też się przydawała. (...) Dla Kuźni bramki strzelili: po dwie Robert Haratyk i Marcin Piecha, po
jednej Krystian Romejko i Michał Nawrat. Honorową bramkę dla
Goleszowa strzelił Rafał Szturc. Medale dla obu drużyn i okazały
puchar dla Kuźni wręczył Ryszard Juchniewicz. Ceremonia nie
trwała zbyt długo, bo zacinał deszcz i było zimno. Wybrała:(lsz)
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Burmistrz Miasta Ustroń informuje,

11/2019/6/R

SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23
tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY

Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości, wydawane
jest przez Burmistrza Miasta Ustroń:
1. z urzędu - nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia
przekształcenia, albo
2. na wniosek właściciela - w terminie 4 miesięcy od dnia
otrzymania wniosku, albo
3. na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą
dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal
albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia
odrębnej własności lokalu - w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na
rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę. Wysokość
opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od
dnia przekształcenia. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się
w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.
Przepisy ustawy o przekształceniu […] stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. Właściciel gruntu
będący przedsiębiorcą, który wykorzystuje nieruchomość
podlegającą przekształceniu do prowadzenia działalności
gospodarczej, powinien złożyć organowi oświadczenie w tej
sprawie oraz – w terminie 3 miesięcy od daty przekształcenia –
może zgłosić zamiar wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia
na zasadach określonych w art. 7 ust. 6a ustawy, tj. przez okres
odpowiednio 99, 50, 33 lat lub inny w zależności od stawki
procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Szachy rozwiązanie z GU nr 10: 1. Sg5

Nie taki dawny Ustroń, 2003 r.

że zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1716 ze zm.), z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe
przekształciło się w prawo własności tych gruntów.

Fot. M. Niemiec

K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) obok żółtek, 8) wchodzi w życie, 9) przylądek, 10) punkt widzenia w danej sprawie, 12) arabski
przysmak, 14) imię żeńskie, 15) wydziergany na skórze,
16) obywatelski w Ustroniu, 19) tnąca krawędź noża,
22) z nich uzbiera się miarka, 23) autor, 24) kolorowy
w oknie.
PIONOWO: 2) cienka skórka do polerowania, 3) kusi
go lewa kasa, 4) duża sala, 5) znak drogowy, 6) biadolenie, 7) gruba kłoda, 11) żyje z giełdy, 13) słynne Kent na
Wyspach Brytyjskich, 17) Gienek dla Rosjan, 18) pracuje
w cylindrze, 20) element kanalizacji, 21) syn Izaaka.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 22 marca.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 9

HECZKO I KUBALA
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Łucja Chwastek
z Ustronia, ul. Wantuły. Zapraszamy do redakcji.
14 marca 2019 r.

		

* Wysyłając rozwiązanie krzyżówki zgadzasz się na przetwarzanie twoich danych osobowych na potrzeby konkursu.
Twoje dane będą przetwarzane tylko przez czas trwania konkursu. Administratorem twoich danych jest Gazeta Ustrońska
z siedzibą w Ustroniu, ul. Rynek 4. Masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi
do organu nadzorczego. Więcej informacji możesz uzyskać w redakcji Gazety Ustrońskiej.
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ODZNACZONY
SĘDZIA
Polski Związek Tenisa Stołowego przyznał tytuł Honorowego Sędziego PZTS
Michałowi Reterskiemu z Ustronia, który
znany jest w naszym mieście z sędziowania licznych zawodów rozgrywanych
w tej dyscyplinie sportu, a także w szachach.
Osobę Reterskiego i jego zasługi wymienia
Wiesław Pięta w swojej książce „Sport na
Śląsku - tenis stołowy w latach 1929-2019”
w rozdziale pt. „Elita sędziowska”. Związany z naszym miastem wielokrotny medalista mistrzostw Polski, a także Mistrzostw
Świata Weteranów w tenisie stołowym
z okazji 90-lecia Śląskiego Związku Tenisowego został uhonorowany Odznaką Jubileuszową oraz Złotą Odznaką za
zasługi dla ŚZTS. Uroczystości odbyły się podczas 87. Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów w Tenisie Stołowym, które rozegrano od 1 do 3 marca
w Gliwicach.
(mn)

LIGĘ CZAS ZACZĄĆ!
W sobotę drugiego marca zawodnicy
Kuźni Ustroń rozegrali szósty sparing
podczas zimowych przygotowań do rundy
wiosennej, a ich rywalem były rezerwy
ekstraklasowego Górnika Zabrze. Pierwsza połowa była niezwykle udana w wykonaniu ustrońskich zawodników, a dobrą
grę udało się udokumentować zdobyczą

bramkową. W 20. minucie spotkania Michał Pietraczyk popisał się efektownym
uderzeniem z rzutu wolnego, dzięki czemu Kuźnia po pierwszej połowie prowadziła jedną bramką. W przerwie spotkania
trener Mateusz Żebrowski, ze względu na
drobne kontuzje swoich podopiecznych,
zmuszony był dokonać korekt i zmian

TERMINARZ ROZGRYWEK
17.03
23.03
30.03
6.04
13.04
20.04
27.04
1.05
4.05
11.05
18.05
25.05
29.05
1.06
8.06

LKS Goczałkowice Zdrój - KS Kuźnia Ustroń
KS Kuźnia Ustroń - MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski
KP Unia Racibórz - KS Kuźnia Ustroń
KS Kuźnia Ustroń - MRKS Czechowice-Dziedzice
LKS Wilki Wilcza - KS Kuźnia Ustroń
KS Kuźnia Ustroń - GKS Tychy II
LKS Czaniec - KS Kuźnia Ustroń
KS Kuźnia Ustroń - GKS Radziechowy-Wieprz
GKS Dąb Gaszowice - KS Kuźnia Ustroń
KS Kuźnia Ustroń - KS Polonia Łaziska Górne
LKS Drzewiarz Jasienica - KS Kuźnia Ustroń
KS Kuźnia Ustroń - TS Podbeskidzie Bielsko-Biała II
KS Płomień Połomia - KS Kuźnia Ustroń
KS Kuźnia Ustroń - KS Spójnia Landek
KS Kuźnia Ustroń - KS Decor Bełk

godz. 13:00
godz. 15:30
godz. 16:00
godz. 17:00
godz. 17:00
godz. 13:00
godz. 17:00
godz. 17:00
godz. 17:00
godz. 17:00
godz. 17:00
godz. 17:00
godz. 18:00
godz. 17:00
godz. 17:00

w składzie, a to niestety przełożyło się
na grę i ostateczny wynik. W drugiej
połowie atakowali już głównie zabrzanie
i to oni zdobywali kolejne bramki w tym
spotkaniu. Ostatecznie Kuźnia przegrała
ten sparing 1:5. Tydzień później Kuźnia
Ustroń rozegrała siódmy i jednocześnie
ostatni mecz towarzyski przed startem
ligi. Rywalem podopiecznych trenera
Mateusza Żebrowskiego był występujący
w IV lidze Beskid Andrychów. Pierwsza
połowa tego spotkania była bardzo dobra
w wykonaniu ustrońskich piłkarzy, a to
przełożyło się na ich dwubramkowe prowadzenie. Najpierw w 30. minucie jeden
z zawodników Beskidu skierował piłkę do
własnej bramki, a dziesięć minut później
bramkarza przyjezdnych pokonał Jakub
Waliczek. W drugiej połowie zawodników z Andrychowa stać było jedynie na
trafienie honorowe, dzięki czemu Kuźnia
Ustroń w ostatnim sparingu wygrała 2:1.
Swój pierwszy mecz ligowy w rundzie
wiosennej ustrońscy piłkarze zagrają
w niedzielę siedemnastego marca, a ich
rywalem będzie LKS Goczałkowice
Zdrój. Klub, którego wychowankiem
jest Łukasz Piszczek, po pierwszej części
sezonu plasuje się na jedenastym miejscu
w ligowej tabeli. Co ciekawe w zespole
z Goczałkowic występuje między innymi Dawid Plizga, który ma na swoim
koncie 226 spotkań w ekstraklasie oraz
Łukasz Hanzel, który w najwyższej klasie
rozgrywkowej w Polsce zanotował 172
występy. Warto wspomnieć, iż pierwszy
mecz pomiędzy tymi drużynami zakończył się wygraną Kuźni 1:0, a zwycięską
bramkę zdobył wówczas Arkadiusz Jaworski.
Arkadiusz Czapek
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