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TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

HARMONOGRAM ZBIÓRKI 
ODPADÓW WIELKOGABARY-
TOWYCH 2019 r.        str. 10

d

c                 Fot. M. Niemiec

Od 23 do 25 marca na kortach w Sobo-
cie koło Poznania odbyły się Halowe 
Drużynowe Mistrzostwa Polski Kobiet 
i Mężczyzn. Wzięło w nich udział 
sześć zespołów żeńskich i dziesięć 
męskich. Wśród pań najlepsza oka-
zała się ekipa ze Szczecina, a wśród 
panów nie Szczecin, nie Bydgoszcz, 
nie Poznań, tylko niewielki Ustroń, 
w którym uprawia się wielki tenis. 

Polski Związek Tenisowy zmienił ter-
min mistrzostw Polski i tym sposobem 
ustrońska drużyna w ciągu 4 miesięcy 
drugi raz zdobyła tytuł mistrzowski. 
Duma z osiągnięć reprezentantów UKS-u 
rozpierała nas już w roku 2017, kiedy to  
z krajowych mistrzostw przywieźli brązo-
wy krążek. Wiwatowaliśmy na ich cześć, 
kiedy 22 grudnia 2018 roku w Bytomiu 
zdobyli złoto. Nadeszła wiosna, a my 

(cd. na str. 16)

Słowo „ważki” znaczy tyle 
co ważny, istotny, mają-
cy duże znaczenie, nie-
chaj więc chociażby tyl-
ko z tego powodu groźba 
wymarcia ważek (i innych 
owadów) będzie ważkim 
dla wszystkich problemem.             
                      Więcej na str. 12

Muszę się przyznać, że mie-
liśmy pewne obawy, gdy ru-
szały nowe wyciągi w Szczyr-
ku. Jednak okazało się, że 
Czantoria jest na tyle atrak-
cyjną górą, że inwestycje 
zrealizowane po sąsiedzku 
nie odebrały nam zbyt wielu 
klientów.      Więcej na str. 4

Mieszkańcy Polany omawiali 
w trakcie zebrania sprawy  
i problemy, z jakimi się zma-
gają. Radny dzielnicy obiecał 
przyjrzeć się podnoszonym 
kwestiom.    Więcej na str. 7

X
W piątek 22 marca w Ustroniu gościła sędzia Anna Maria Wesołowska. Nie przyjechała do nas 
jako gwiazda telewizyjna, ale jako osoba, która od kilkudziesięciu lat zajmuje się prawem. 
Obecnie głównie propagowaniem i tłumaczeniem jego litery dzieciom, młodzieży i dorosłym. 
Więcej na str. 10. 

Złote chłopaki: Piotr Matuszewski, Mateusz Kowalczyk, Aleksander Panfil, Grzegorz Panfil, 
Jaroslav Pospisil, Paweł Ciaś. 

UKS BESKIDY
MISTRZ POLSKI
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Wraz z nadejściem wiosny 
na terenie parku miejskiego  
w Strumieniu uruchomiono 
fontannę solankową. Takich 
miejsc w naszym regionie zbyt 
wiele nie ma. Inhalacjami pod 
chmurką może się pochwalić 
oczywiście Ustroń oraz Dębo-
wiec, Drogomyśl i Jaworze. 

W miniony weekend w Planicy 
sezon zakończyli skoczkowie 
narciarscy. Dobrze na finiszu 
rywalizacji o Puchar Świata ra-
dził sobie Piotr Żyła. Miał duży 
udział w wygraniu konkursu 
drużynowego przez Polskę, a in-
dywidualnie był 3 i 4. Ostatecz-
nie w generalce za cały sezon 
zajął czwarte miejsce, natomiast 
w klasyfikacji lotów trzecie. 
I zdobył oczywiście drużyno-
wy Puchar Narodów.    (nik) 
  

zł, natomiast podczas nabo-
żeństw w ewangelickich para-
fiach zebrano 70 680 zł. Akcja 
stanowiła wyraz szacunku dla 
zamordowanego prezydenta 
Gdańska Pawła Adamowicza, 
gest solidarności z WOŚP  
i sprzeciw wobec przemocy 
i agresji szerzących się w deba-
cie publicznej. 

20 marca przy pomniku pod 
Wałką w Lasku Miejskim  
w Cieszynie, uczczono pamięć 
24 żołnierzy Związku Walki 
Zbrojnej Armii Krajowej, za-
mordowanych przez hitlerow-
skiego okupanta w 1942 roku. 
Liczni uczestnicy manifestacji 
złożyli kwiaty. Zapłonęły znicze.

Od 1987 roku w Wiśle działa 
Stacja Badawcza Kultury Tu-

rystyki Górskiej. Początkowo 
mieściła się w pałacyku my-
śliwskim (siedziba Oddziału 
PTTK). Przeniesiono ją na-
stępnie do wyremontowanego 
budynku gospodarczego na 
Przysłopie (obok schroniska 
PTTK) i tam też trafiły bogate 
zbiory dokumentalne.       

Odcinek ulicy Błogockiej  
w Cieszynie o długości 310 
metrów, który został uszko-
dzony przez osuwisko (wystą-
piło ono prawie 10 lat temu po 
gwałtownych ulewach), cały 
czas jest pozbawiony kategorii 
drogi publicznej i wyłączony  
z użytkowania. Ten fakt wzbu-
dza sprzeciw mieszkańców, 
którzy chcą odbudowania tego 
fragmentu ulicy. Cały czas ko-
rzystają z drogi tymczasowej.

to i owo
z 

okolicy
Zakończyła się kwalifikacja 
wojskowa w powiecie cieszyń-
skim, która przebiegała od 4 
lutego do 20 marca. Powiato-
wa Komisja Lekarska wydała 
962 orzeczenia. Za zdolnych 
do czynnej służby wojskowej 
uznano 808 mężczyzn.
   
Ponad 80 tys. zł  przekazali 
luteranie na Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy. Z fun-
duszy kościoła – decyzją kon-
systorza – przekazano 10 tys. 

*  *  *
*  *  *

*  *  *

*  *  *

W ciągu trzech ostatnich lat zostały zrealizowane projekty na 
łączną kwotę 16.808.381,50 zł, gdzie dofinansowanie wyniosło 
9.280,987 zł, a były to m.in. projekty (podajemy liczby w za-
okrągleniu, w nawiasach suma dofinansowania, kwoty podane 
są w PLN):

– rozbudowa ulicy Długiej w Ustroniu – 1,7 mln (1,4 mln),
– termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 – 2,5 mln (2 

mln),
– budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej – 3,9 mln 

(1,4 mln),
– plac zabaw przy ul. Akacjowej – 400 tys. (220 tys.),
– siłownia w Lipowcu – 66 tys. (42 tys.),
– interaktywe monitory do szkół podstawowych o łącznej war-

tości 70 tys. (56 tys.).
Projekty, które są w trakcie realizacji opiewają na łączną kwotę 

10.972.812 zł z dofinansowaniem w wys. 7,8 mln zł i są to:
– termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej  

w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń  
w SP-1, SP-5, Przedszkolu nr 1 i 7, Żłobku, MDSS oraz montaż 
instalacji fotowoltaicznej w Żłobku, P-1 i instalacji solarnej w 
MDSS

– Radosne przedszkolaki 1,6 mln (1,4 mln) – zakup wyposaże-
nia i pomocy dydaktycznych do przedszkoli, utworzenie nowego 
oddziału przedszkolnego w P-7 i SP-5, prowadzenie dodatkowych 
zajęć specjalistycznych w przedszkolach z logopedii, fizjoterapii, 
arteterapii, socjoterapii, muzykoterapii, gimnastyki korekcyjnej, 
terapii psychologicznej, terapii pedagogicznej, integracji senso-
rycznej, studia podyplomowe dla nauczycieli, wynagrodzenia dla 
nauczycieli nowootwartych oddziałów

–  modernizacja ścieżki spacerowej w dzielnicy Jaszowiec oraz 
instalacja inteligentnych solarnych ławek miejskich w przestrzeni 
publicznej

– projekt „Cyfrowy Ustroń – informacja na wyciągnięcie 
ręki” – 3,1 mln (2,6 mln) – stworzenie platformy cyfrowej m.in. 
e-komunikacja, e-transport, e-informator miejski, e-rekreacja, 
e-cmentarz, e-zarządzanie kryzysowe, zakup serwera wraz  
z oprogramowaniem, elektronicznych tablic informacyjnych, 
zakup sprzętu do zarządzania kryzysowego, digitalizacja zbiorów 
archiwalnych miasta.

Ponadto złożono projekty w ramach ogłoszonych konkursów 
przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 
na łączną kwotę 39,6 mln zł z dofinansowaniem 25 mln zł i są to 
m.in. projekty:

– montaż instalacji fotowoltaicznej w budynkach pijalni wód, 
SP-1, SP-2, SP-5 i P-7 – 1,2 mln (1 mln), 

– uporządkowanie terenu w okolicy rzeki Wisły – odtworzenie 
i skomunikowanie zasobów przyrodniczych – etap I, polegający 
na wykonaniu ścieżki edukacyjno-turystycznej od al. Legionów 
do granicy ul. Nadrzecznej – 5,7 mln (2,6 mln),

– „Cyklo-Beskidy. Stworzenie beskidzkiej magistrali rowerowej 
elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim”, 
złożony w partnerstwie z gminami: Istebna, Brenna, Goleszów 
oraz miastami: Wisłą, Skoczowem – 5,1 mln (2,8 mln).

Przed nami złożenie wniosku na stworzenie centrum przesiad-
kowego i wypożyczalni rowerów.

Ponadto można aplikować o środki do:
1. Ministra Sportu i Turystyki w ramach środków Funduszy 

Rozwoju Kultury Fizycznej:
– Otwarte Strefy Aktywności – np. siłownia plenerowa, strefa 

relaksu, plac zabaw, wariant 1 – maks. 35 tys. zł, wariant 2 – maks. 
70 tys. zł, 

– Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej: - 500 tys. zł 
dla wariantu 200 m; - 700 tys. zł dla wariantu 300/333m (1,3 mln 
zł dla obiektu certyfikowanego); - 1,2 mln zł dla wariantu 400m 
(2 mln zł dla obiektu certyfikowanego),

– Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – do 33% 
wartości inwestycji, np.: poprawa stanu przyszkolnej infrastruk-
tury sportowej, poprawa warunków treningowych – dla klubów 
sportowych, budowa nieprzyszkolnej infrastruktury sportowej – 
spółki prawa handlowego, utworzone przez jednostki samorządu 
terytorialnego, 

– Program „Klub” czy Program Szkolny klub sportowy;
2. Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i 

instytucji MKiDN na rok 2019 z dofinansowaniem 50-80% z za-
kresu: muzyki, kultury ludowej i tradycji, wydarzenia artystyczne 
dla dzieci i młodzieży, infrastruktura domów kultury;

3. Programy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej:

– SOWA oświetlenie zewnętrzne,
– czyste powietrze skierowane do osób fizycznych;
4. Regionalny Program Operacyjny Woj. Śl. 2014-2020.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Ustroń radni wy-
słuchali informacji o wykorzystaniu przez miasto fun-
duszy unijnych i innych dotacji zewnętrznych, którą 
przedstawiła inspektor Agata Markiewicz, specjalistka 
od funduszy zewnętrznych w Urzędzie Miasta Ustroń.

DOTACJE UNIJNE

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW
NIERODZIMIA

Zarząd Osiedla Nierodzim wraz z radną Jolantą Hazuką za-
prasza wszystkich mieszkańców dzielnicy na zebranie, które 
odbędzie się 4 kwietnia o godz. 17 w budynku SP-6.

*  *  *
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ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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

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

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

13/2019/1/R

KRONIKA MIEJSKA

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Jan Palowicz  lat 89 ul. M. Reja 
Helena Lelakowska lat 75 ul. A. Brody
Maria Nowak  lat 87 ul. Solidarności

STRAŻ MIEJSKA

WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy 112
Policja Ustroń  33 856-38-10  
  33 854-34-13 
Straż Pożarna Polana
  33 854-59-98
Wodociągi  33 854-34-96
  33 854-22-44
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

13/2019/2/R

18 III 2019 r.
Kontrolowano osoby handlujące 
na targowisku miejskim w za-
kresie przestrzegania regulaminu 
targowiska.
19 III 2019 r.
Interweniowano w sprawie pad-
niętej łani, która zakleszczyła 
się między dwoma drzewami  
w pobliżu nasypu kolejowego przy 
ul. Fabrycznej. Zwierzę zostało 
zabrane do utylizacji.

19 III 2019 r.
Prowadzono kontrole porządkowe 
nieruchomości przy ul. A. Brody. 
Sprawdzano m.in. wywóz nieczy-
stości ciekłych.
20 III 2019 r.
W dalszym ciągu prowadzono 
kontrole porządkowe, tym razem 
przy ul. Nadrzecznej i Traugutta. 
Sprawdzano m.in. wywóz nieczy-
stości ciekłych.
21 III 2019 r.
Interweniowano przy ul. Szpitalnej 
w sprawie blokowania chodnika. 
Kierowca został ukarany manda-
tem karnym w wysokości 100 zł.
21 III 2019 r.
Interweniowano przy ul. Ogrodo-
wej w sprawie niedostosowania się 
kierowcy do znaku zakazującego 
zatrzymywanie się i postój. Kie-
rowca ten został ukarany manda-
tem w wysokości 100 zł.
22 III 2019 r.
Prowadzono kontrole porządkowe 
nieruchomości przy ul. Wojska Pol-
skiego i Sanatoryjnej. Sprawdzano 
wywóz nieczystości ciekłych.
22 III 2019 r.
Interweniowano na ul. Katowickiej 
w sprawie padniętej sarny. Zwierzę 
zutylizowano. 
23 III 2019 r.
Dwukrotnie interweniowano  
w sprawie padniętych saren – na 
ul. Katowickiej i ul. Krzywaniec.  
W obu przypadkach zwierzęta 
zostały zabrane do utylizacji.
24 III 2019 r.
Interweniowano w sprawie padnię-
tej sarny na ul. Sportowej. Zwierzę 
zabrano do utylizacji.
24 III 2019 r.
Interweniowano przy ul. Szpitalnej 
w sprawie dwóch bezpańskich 
psów. Zabrano je do schroniska. 
                                   (aj)

                           

*   *   *

KONKURS DLA DZIECI
 „WIELKANOCNA PALMA” 

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na 
terenie miasta Ustroń do wzięcia udziału w konkursie plastycz-
nym 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 sie-
dzibie organizatora.

*   *   *

SPRZĄTANIE NIERODZIMIA  
Zarząd Osiedla Nierodzim wraz z radną panią Jolantą Hazuką 

zaprasza wszystkich mieszkańców na wspólne sprzątanie naszej 
dzielnicy, które odbędzie się 6 kwietnia od godziny 9.00 (w razie 
deszczu sprzątanie zostanie przełożone na 13 kwietnia). Zbiórka 
w „Olszynce”, gdzie też po zakończeniu sprzątania zapraszamy 
na ognisko. Każdy z nas dba o własny dom i obejście, zadbajmy 
wspólnie o wygląd Nierodzimia. Liczymy na pozytywny odzew.

SPRZĄTANIE LIPOWCA 
Radni Dzielnicy Lipowiec wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich, 

Ochotniczą Strażą Pożarną, Stowarzyszeniem Lipowiec oraz Za-
rządem Osiedla Lipowiec zapraszają wszystkich mieszkańców na 
wspólne sprzątanie naszej dzielnicy, które odbędzie się 30 marca 
2019 (zbiórka o godz. 9:00 przy OSP).

Po zakończeniu sprzątania zapraszamy na wspólne pieczenie 
kiełbasy. 

Damy worki, rękawice - posprzątajmy okolice.

SPOTKANIE 
MIŁOŚNIKÓW KUŹNI USTROŃ 

Kwietniowe spotkanie Miłośników Kuźni Ustroń odbędzie 
się w dniu 1 kwietnia o godzinie 10:00 w Muzeum Ustrońskim. 
Gościem spotkania będzie Barbara Siekierka, która podzieli się 
wspomnieniami z podróży - zatytułowanymi „Czarnomorska 
mozaika”.

ZEBRANIE 
TOWARZYSTWA WĘDKARSKIEGO

Zapraszamy członków i sympatyków wędkarstwa na zebranie 
sprawozdawcze za rok 2018. Zebranie odbędzie się w Rybaczów-
ce na stawach w Ustroniu-Hermanicach w niedzielę 31 marca 
2019 o godzinie 9.00 (czas letni).

*   *   *

*   *   *
APEL 

DO MIESZKAŃCÓW USTRONIA 
Galeria „Na Gojach” Kazimierza Heczki finalizuje wydanie 

albumu dawnych ustrońskich widokówek i zdjęć, więc po 
raz ostatni zwracamy się z apelem do mieszkańców Ustronia  
o udostępnienie opisanych zbiorowych fotografii z czasów do 
II wojny światowej, przedstawiających mieszkańców Ustronia. 
Na materiały, które zostaną na miejscu zeskanowane w Galerii 
„Rynek” lub „Gazecie Ustrońskiej” czekamy do 10 kwietnia. 

WARSZTATY SZYCIA 
WIELKANOCNYCH KUREK 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły  zaprasza do 
udziału w warsztatach szycia wielkanocnych kurek. Zajęcia 
odbędą się 9 kwietnia (wtorek) o godz. 16.00 w czytelni Biblio-
teki. Zapisy oraz wszelkie informacje: 33 854 2340 wew. 22.  
Serdecznie zapraszamy!

*   *   **   *   *
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KARTY ROZDAJE POGODA

Jak ocenia pan tegoroczny sezon zimo-
wy na Czantorii?
Sezon narciarski udało się rozpocząć tuż 
przed świętami Bożego Narodzenia, czyli 
szybko, bo np. w 2017 roku stało się to 
dopiero 18 stycznia. Co roku o terminie 
inauguracji decydują przede wszystkim 
warunki atmosferyczne, które w tym 
roku były dość korzystne. Jeśli chodzi  
o frekwencję to karty rozdaje pogoda, 
a ta sprzyjała nam podczas ferii mazo-
wieckich, jak również podczas ferii wo-
jewództwa śląskiego. Końcem stycznia 
bardzo dokuczał nam silny wiatr, siejąc 
spustoszenie na trasach. Nie dość, że nisz-
czył pokrywę śnieżną, to jeszcze zrzucał 
mnóstwo gałęzi z drzew. W jednym dniu 
siła wiatru przekroczyła dopuszczalne 
normy i automatyczne urządzenia kon-
trolne wyłączyły kolej. Na szczęście był 
to jednorazowy przypadek.
Trasa czerwona była dobrze przygoto-
wana, a co z niebieską?
Jeśli chodzi o trasę czerwoną, przygoto-
wana była bardzo dobrze, na co miał m.in. 
wpływ nowy system naśnieżania. Budowę 
pompowni i modernizację systemu naśnie-
żania rozpoczęto w 2017, a zakończono  
w 2018 roku. Zakładany wzrost wydajno-
ści pompowni o 50 procent potwierdził się 
w praktyce. Wodę pobieramy w dalszym 
ciągu z Młynówki, ale awaryjnie możemy 
korzystać z niej również poprzez staw  
w Polanie. Trasa niebieska nie posiada 
jeszcze systemu naśnieżania, więc jej 
otwarcie zależało tylko od naturalnych 
opadów. Zima była w miarę śnieżna, więc 
z trasy niebieskiej można było przez jakiś 
czas korzystać. Chcę jednak podkreślić, że 
nawet takie opady, jakie obserwowaliśmy 

Kolej Linowa Czantoria jest bardzo medialna, a udzielanie wywiadów to jeden z obowiązków 
prezesa Zbigniewa Kufreja.                                                Fot. M. Niemiec

Rozmowa ze Zbigniewem Kufrejem, 
prezesem Kolei Linowej Czantoria

w tym roku, nie oznaczają, że śniegu na 
Czantorii jest bardzo dużo. W Wiśle, 
owszem, napada i metr śniegu, ale u nas 
jest to zaledwie około 30/40 centymetrów. 
W tym roku naturalnego śniegu nie było 
w nadmiarze, ale na tyle, żeby z trasy 
niebieskiej można było przez jakiś czas 
korzystać. Cieszy się ona dość dużą po-
pularnością, podobnie jak Polana Faturki, 
która jest częścią trasy niebieskiej. Na 
Faturce przez cały sezon utrzymywały się 
bardzo dobre warunki i wyciąg orczykowy 
o długości 600 metrów działał codziennie. 
Czy wystarcza miejsc parkingowych dla 
turystów i narciarzy?
Moim zdaniem jest to nasz wielki plus, że 
miejsc parkingowych jest znaczna ilość  
i parkowanie zimą jest bezpłatne. Dyspo-
nujemy dużym parkingiem przed dolną 
stacją Kolei oraz dwoma parkingami po 
drugiej stronie ulicy 3 Maja. Oczekiwania 
wśród turystów są takie, żeby móc samo-
chodem wjechać pod samą kolej. U nas 
dojeżdża się prawie pod samą kolej, trzeba 
przejść maksymalnie do 100 metrów. Inną 
sprawą jest stan parkingów, który – z czego 
zdajemy sobie sprawę – nie jest najlepszy  
i jest to jeden z podstawowych tematów, 
które trzeba będzie podjąć w przyszłości. 
Tych koniecznych tematów jest więcej, 
czy w ich realizacji pomoże fakt, że  
w tym roku Kolej spłaci kredyt zaciąg-
nięty na modernizację wyciągu?
Rzeczywiście w tym roku spłacimy 
ostatnią ratę kredytu zaciągniętego na 
zakup nowej kolei, dzięki czemu nie tylko 
będziemy mieć wolne środki, ale również 
nowe możliwości kredytowe. Jeśli chodzi 
o strategię inwestycyjną, to zawiera ona 
tak ważne zadania, jak naśnieżanie Fatur-

ki, naśnieżanie niebieskiej trasy i oświetle-
nie trasy czerwonej. Jest też do wykonania 
wiele prac remontowo-modernizacyjnych, 
związanych z istniejącą infrastrukturą. 
Nie są to inwestycje, tylko remonty, co 
nie znaczy, że nie potrzeba na nie sporych 
nakładów. Chcemy doprowadzić do popra-
wy warunków pracy załogi oraz poprawić 
wizualizację budynków i składowych 
małej architektury m.in. poprzez nadanie 
im jednolitego i estetycznego wyglądu. 
Badania rynku wskazują, że w naszym 
kraju przybywa narciarzy, a na zimowe 
sporty i urlopy Polacy wydają coraz 
więcej. Jak ich do nas przyciągnąć? 
Muszę się przyznać, że mieliśmy pew-
ne obawy, gdy ruszały nowe wyciągi  
w Szczyrku. Jednak okazało się, że 
Czantoria jest na tyle atrakcyjną górą, 
że inwestycje zrealizowane po sąsiedzku 
nie odebrały nam zbyt wielu klientów. 
Naszym ogromnym atutem jest na pewno 
dojazd. Nawet jeśli zdarza się w niektóre 
weekendy korek już od Biedronki, to i 
tak dotarcie do nas zajmuje relatywnie 
mało czasu. Poza tym narciarze pod-
jeżdżają u nas niemal pod samą kolej. 
Duże nadzieje pokładamy w nowych 
inwestycjach kolejowych, które mogą 
sprawić, że większa rzesza narciarzy 
wsiądzie do pociągu. Nasza kolej wciąż 
jest koleją nowoczesną, mimo iż zamon-
towano ją przed 12 laty. W tej dziedzinie 
niewiele się od tamtego czasu zmieniło. 
Dokładamy wszelkich starań i środków  
w celu utrzymania urządzeń kolei w jak 
najlepszym stanie technicznym, wyko-
nujemy systematyczne prace konserwa-
cyjno-remontowe i przeprowadzamy ba-
dania zalecane i wykonywane przez TDT. 
Czantoria to góra z wielkim potencjałem, 
a dzięki naszym zabiegom i inwestycjom 
staje się coraz bardziej atrakcyjna. Ten-
dencje gospodarcze w kraju są pozytywne, 
narciarzy przybywa i na pewno część  
z nich z ochotą przyjedzie również do 
nas. My będziemy czynić działania pod-
noszące standard, w celu zapewnienia 
naszym klientom maksimum atrakcji  
i przyjemności. W tej rozmowie skupiamy 
się głównie na narciarzach, ale nie można 
nie wspomnieć o planowanej inwestycji 
pn.: „Słoneczne Tarasy na Czantorii  
w Ustroniu”, która ma być atrakcją cało-
roczną i niepowtarzalną.
Kolej przygotowała atrakcyjną cenowo 
ofertę dla dzieci i młodzieży z ustroń-
skich szkół, czy cieszyła się dużym 
zainteresowaniem?
Nie aż tak wielkim jak byśmy sobie 
życzyli i jak by życzyli sobie włodarze 
miasta. Najbardziej aktywni są członkowie 
klubów sportowych, przede wszystkim 
SRS „Czantoria”, pojawiało się trochę 
indywidualnych narciarzy i nieliczne 
grupy uczniów pod opieką nauczyciela. 
Najwięcej dzieci skorzystało z oferty pro-
mocyjnej w czasie ferii zimowych. Zapra-
szam mieszkańców Ustronia na Czantorię 
przez cały rok, bo oprócz preferencyjnych 
cen każdy znajdzie u nas coś atrakcyjnego 
i miłego, o co dba przez cały rok załoga 
Kolei Linowej Czantoria. 
Dziękuję za rozmowę. 
                Rozmawiała: Monika Niemiec
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WIADOMOŚCI 
z RATUSZA

Wiosna to czas rozpoczęcia inwestycji. 
Dla inwestycji dużych zostały podjęte dzia-
łania znacznie wcześniej, dlatego roboty 
związane z modernizacją ulic Źródlanej  
i Szpitalnej są już mocno zaawansowane. 
Oczywiście nie mogą nas ominąć proble-
my, już teraz wiemy, że przy ul. Szpitalnej 
istniejąca kanalizacja jest niedrożna, co 
wymaga wykonania dodatkowych robót, 
ale przede wszystkim czasu na wykonanie.  
Planowana w tym roku nowa nawierzchnia 
na ul. Cieszyńskiej wymaga podpisania 
porozumienia z powiatem. Mamy wiel-
ką nadzieję, że porozumienie dojdzie w 
najbliższym czasie do skutku i w maju br. 
zostanie ogłoszony przetarg na roboty bu-
dowlane. Planowany termin zakończenia 
robót to koniec III kwartału. W zadaniu 
inwestycyjnym modernizacji nawierzch-
ni dróg i chodników gminnych zostały 
ujęte drogi boczne od ulicy Folwarcznej 
i Turystycznej oraz część chodnika wraz 
z odwodnieniem przy ul. Daszyńskiego. 
Zadania będą realizowane w II kwartale.

Jeśli chodzi o inwestycje wodno-kanali-
zacyjne to obecnie w podpisie jest umowa 
na budowę kanalizacji przy ul. Solidarno-
ści, a roboty będą zrealizowane do lipca br.  

Przy ul. Asnyka w tym roku planuje się 
również rozbudowę kanalizacji i wodo-
ciągu, obecnie są aktualizowane koszto-
rysy w celu przeprowadzenia zamówienia 
publicznego.

W roku bieżącym czeka nas również roz-
budowa oświetlenia ulicznego. W trakcie 
realizacji jest opracowywana dokumentacja 
techniczna. Same roboty planujemy wyko-
nać do końca bieżącego roku.

Inwestycji na budynkach oświatowych 
jest dość dużo. Ze względu na specyfikę 
obiektów roboty planowane są zawsze 
na okres wakacyjny, jednak ze względu na 
duży zakres nie zawsze jest to możliwe. 
W tym tygodniu został przekazany plac 
budowy na Szkole Podstawowej nr 1. 
Umowa obejmuje wymianę konstrukcji 
dachu wraz z ociepleniem i pokryciem. 
Prace mają się rozpocząć w maju, a za-
kończyć końcem września. W podobnych 
terminach mają być przeprowadzone prace 
w Przedszkolu nr 1, w zakres których 
wchodzi remont dachu, elewacji oraz we-
wnętrznych instalacji. W przygotowaniu 
również jest dokumentacja do zamówienia 
publicznego na termomodernizację Żłob-
ka, a same roboty planuje się rozpocząć  
w miesiącu lipcu.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszo-
ny przetarg na termomodernizację MDSS. 
Remont obejmuje docieplenie ścian fun-
damentowych oraz połaci dachu. Prace 
mają się zakończyć do końca II kwartału.

Kierowca ciężarówki MAN, skręcający od Kozakowic w stronę centrum Ustronia, wymusił 
pierwszeństwo i zderzył się z jadącym od strony Skoczowa volkswagenem passatem. Samochód 
osobowy odbił się od ciężarówki i uderzył w stojącą na skrzyżowaniu toyotę. Kierująca toyotą 
mieszkanka Cieszyna została przewieziona do szpitala, po kontrolnych badaniach wypuszczono 
ją do domu. Sprawca wypadku został ukarany mandatem.                                  Fot. W. Herda

19 marca po godz. 17:00 doszło do kolizji na skrzyżowaniu w Ustroniu Nierodzimiu. Jadąca 
od strony Skoczowa skoda uderzyła w mitsubishi, które, wymuszając pierwszeństwo, wje-
chało na DW 941. Nikomu nic poważnego się nie stało.                                       Fot. W. Herda
 

O najbliższych inwestycjach
 mówi wiceburmistrz 

Dorota Fijak

Rada Rodziców wraz z Dyrekcją Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Ustroniu zorganizo-
wały coroczny bal szkolny. W tym roku 
bal miał prawdziwie zimową oprawę, 
odbywał się w urokliwie zaśnieżonym 
Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjnym 
PARK PONIWIEC. Zimowa aura spo-
wodowała, że goście mogli się poczuć jak 
na balu sylwestrowym. Stroje, kotyliony 
i pięknie ozdobiona sala balowa dały 
wszystkim uczestnikom poczucie praw-
dziwego karnawału. Gospodarze wie-
czoru witali przybywających balowiczów  
z promienistym uśmiechem, zapraszając 
do wspólnej zabawy.

Bal miał charakter charytatywny, a hoj-

ność darczyńców miała posłużyć zbiórce 
funduszy na potrzeby dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 1.

Balowy klimat uroczystości, a w tym 
oprawa muzyczna spowodowały, że  
w bieżącym roku zebrano nadspodzie-
wanie wysoką kwotę. W tym miejscu 
Rada Rodziców i Dyrekcja Szkoły pragną 
podziękować uczestnikom balu i spon-
sorom. Dzięki środkom zgromadzonym  
w czasie balu młodzież szkolna skorzysta 
ze wsparcia tych funduszy w życiu szkoły.

Zaskoczeni hojnością darczyńców mo-
żemy powiedzieć, że mając takie wsparcie  
w rodzicach dzieci i sponsorach. Szkoła 
nr 1 jest „Prawdziwą Jedynką”.

JEDYNKA ZAWSZE PIERWSZA
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Zainteresowani tą tematyką przybyli do 
muzeum, by bliżej zapoznać się z prawnymi 
aspektami spisywania testamentu. Zdawać 
by się mogło, że to prosta czynność, jed-
nak kryją się za nią dodatkowe możliwo-
ści, niekoniecznie dobre dla spadkodawcy  
i spadkobiercy. Jak mówił prelegent, adwo-
kat Krzysztof Zagóra, życie pisze przeróżne 
scenariusze. 

– Każdy ma prawo do szczęścia, ale nie 
każdy ma szczęście do prawa – tymi słowa-
mi powitał zgromadzonych na wykładzie 
Zagóra, który w dalszej części mówił o tym, 
co kryje się pod pojęciem spadku. 

Spadek kojarzy się zazwyczaj z boga-
ctwem, w rzeczywistości jednak nie zawsze 
tak jest, bowiem w jego skład wchodzą 
także długi pozostawione przez zmarłą 
osobę. Kto dziedziczy spadek i czy trzeba 
go przyjąć?

– Jeśli nie zdecydujemy się na spisanie 
testamentu, polskie prawo przewiduje me-
chanizmy i zasady dotyczące rozdyspono-
wania naszego majątku po naszej śmierci. 
W pierwszej kolejności dziedziczą po nas 
małżonek i dzieci w częściach równych, 
chyba że mamy czwórkę lub więcej dzieci 
to wtedy majątek dzielony jest w taki spo-
sób, aby małżonek otrzymał co najmniej 
¼. Jeżeli małżonek spadkodawcy nie żyje, 
to majątek przypada dzieciom w częściach 
równych. Natomiast jeżeli małżeństwo nie 
ma dzieci, to trzeba pamiętać, że spadko-
biercami zostaną, oprócz współmałżonka, 

O TESTAMENCIE SŁÓW KILKA

rodzice lub rodzeństwo zmarłego – wyjaś-
niał Zagóra. – Oczywiście może zdarzyć 
się tak, że któreś z naszych dzieci odejdzie 
przed nami, wtedy w jego miejsce wchodzą 
jego dzieci i tak dalej. Jeżeli zmarły nie miał 
dzieci ani małżonka to majątek przypada 
rodzicom, jeżeli rodzice nie żyją to spadko-
biercami zostaje rodzeństwo, jeżeli ich nie 
ma to dziadkowie, pasierbowie i tak dalej. 
A na końcu, jeżeli nie ma nikogo z bliskiej 
i dalekiej rodziny, majątek po zmarłym 
przejmuje gmina, chyba że niemożliwe jest 
ustalenie miejsca zamieszkania zmarłego to 
w ostateczności majątek trafia do skarbu 
państwa. Jak widać, prawo przewidziało 
wszystkie okoliczności, spadek bowiem 
nie może pozostać w próżni.

Testament to spisana wola osoby, która 
chce rozdysponować swoim spadkiem 
wedle swojego uznania. Aby dokument 
ten nabrał mocy prawnej, musi spełnić 
określone wymogi. Gdy osoba chce sporzą-
dzić testament w zaciszu domowym, musi 
to zrobić od początku do końca własnym 
odręcznym pismem. Testament musi też 
posiadać datę, ponieważ za życia osoba 
może sporządzić kilka testamentów, po 
śmierci wszystkie te dokumenty są anali-
zowane, tak żeby jak najlepiej rozporzą-
dzić majątkiem zmarłego wedle jego woli.  
W testamencie trzeba wskazać osobę, której 
chcemy przekazać spadek. Określenie tej 
osoby może być dowolne, ale takie, które 
nie budzi żadnych wątpliwości. Na koniec 
dokument taki należy podpisać. 

– Testament możemy także sporządzić 
w kancelarii notarialnej. W tym przypadku 
mamy pewność, że notariusz w sposób 
prawidłowy wprowadzi wszystkie zapisy  
i określi osoby, do których spadek ma tra-
fić. Oczywiście spisanie tego dokumentu  
u notariusza wiąże się z kosztami - wahają 
się one między 200 a 300 zł. Życie poka-
zuje, jak różne i skomplikowane mogą być 
relacje rodzinne i jak bardzo rodzina może 
się kłócić w sądzie o spadek mimo spisa-
nego testamentu przez zmarłego. Testament 
sporządzony u notariusza jest praktycznie 
nie do obalenia, zaś ten spisany w zaciszu 
domowym może ulec zniszczeniu. Lepiej 
zatem, aby - jeśli chcemy według własnej 
woli rozporządzić majątkiem - udać się do 
notariusza – mówił Zagóra. Prelegent zwró-
cił także uwagę na to, że testament musi być 
spisany przez jedną osobę. W przypadku 
małżonków, którzy chcą np. wspólnie 
przekazać dzieciom spadek, każdy z nich 
musi w swoim imieniu spisać taką wolę 
na oddzielnej kartce. W innym wypadku 
testament będzie nieważny.

Inną kwestią jest to, czy spadkobierca 
będzie chciał spadek przyjąć czy też nie. 
Może go przyjąć w sposób nieograniczony, 
narażając się na odziedziczenie długów, 

może też przyjąć taki spadek z dobrodziej-
stwem inwentarza, czyli ewentualne długi 
spadkobierca spłaca tylko do wysokości 
kwoty nabytego majątku, innymi słowy 
odpowiada za minusy do wysokości plusów. 
Może także taki spadek w całości odrzu-
cić, nie tylko w swoim imieniu, ale także 
swoich dzieci, wnuków itd. Dwie ostatnie 
możliwości trzeba uregulować sądownie, 
tak aby nabrały mocy prawnej. 

– Trzeba pamiętać, że przepisy prawa 
wprowadzają zapisy zabezpieczające człon-
ków naszej najbliższej rodziny. Taką insty-
tucją jest zachowek. Osoba pozbawiona 
majątku dalej ma prawo uzyskać substrat 
tego, co by uzyskała na podstawie ustawy 
o dziedziczeniu. Jeżeli jesteśmy w kręgu 
najbliższych spadkobierców i na mocy te-
stamentu zostajemy pozbawieni majątku to 
w przeciągu 5 lat po śmierci spadkodawcy 
mamy możliwość zwrócenia się do pozo-
stałych osób, które dziedziczą, z roszcze-
niem o zachowek. To są zawsze pieniądze 
będące równowartością tego, co byśmy 
dziedziczyli, gdybyśmy nie byli wyłączeni 
z prawa do majątku – wyjaśniał adwokat. – 
Ustalany jest wtedy skład masy spadkowej 
na moment śmierci spadkodawcy według 
cen na moment wniesienia sprawy do sądu. 
Jeśli taki zachowek się należy, członkowie 
rodziny sami mogą to sobie między sobą 
ustalić. W przypadku zachowku patrzymy 
też na to, czy nie została przekazana takiej 
osobie część spadku w formie darowi-
zny. Wszystko trzeba uwzględnić, bowiem  
w przypadku, gdy taka darowizna została 
przekazana i ma taką wartość jak majątek 
dany spadkobiercom, wtedy zachowek się 
nie należy. Dodatkowo, spisujący testament 
może poprzez akt notarialny wyłączyć moż-
liwość ubiegania się o zachowek osobie nie 
będącej w kręgu spadkobierców. 

Niuanse prawne, choć skomplikowane, 
były omawiane w trakcie wykładu w spo-
sób przystępny. Z sali padło kilka pytań, na 
które prelegent wyczerpująco odpowiadał. 
Zachęcał też do tego, aby bliżej zapoznać 
się z tematem dotyczącym przekazywania 
spadku.                           Agnieszka Jarczyk

Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizował spotkanie pt.: „Spadki i nie tylko, czyli jak 
uporządkować swoje sprawy”. Różne prawne niuanse szczegółowo wyjaśniał adwo-
kat Krzysztof Zagóra. O tym czy i w jaki sposób napisać testament, aby nabrał mocy 
prawnej, czy lepiej zrobić to w zaciszu domowym czy może w obecności notariusza, 
co to jest darowizna i kto może ubiegać się o tzw. zachowek – o tym dowiedzieli się 
słuchacze zgromadzeni w czwartkowe popołudnie marcowe w Muzeum Ustrońskim.

Adwokat Krzysztof Zagóra przybliżał prawne 
aspekty dotyczące przekazywania majątku.
                                          Fot. A. Jarczyk

Miłośnicy przyrody, poznający życie naszego 
ustrońskiego bociana, pewno odnotowali 
fakt, że 20 marca powrócił lokator gniazda 
na szczycie ceglanego komina. Teraz tylko 
czekać na ciąg dalszy z codziennego życia 
boćków. 
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Radny pytał mieszkańców, w jakich miejscach na drodze osiedlowej mają być zamontowane 
progi.                                                                                                              Fot. A. Jarczyk

Zebranie odbyło się we wtorkowe po-
południe, 19 marca. Zostało zwołane na 
prośbę mieszkańców os. Chabrów, którzy, 
chcąc zwiększyć bezpieczeństwo zwłasz-
cza dzieci, domagają się zamontowania na 
drodze osiedlowej progów zwalniających. 

– Na osiedlu mieszka dużo rodzin  
z dziećmi. W każdej chwili może się wy-
darzyć coś złego. Samochody jeżdżą tam 
szybko, a to przecież moment, kiedy dzie-
cko wybiegnie na ulicę. Progi z pewnością 
zwiększyłyby bezpieczeństwo – mówili ze-
brani mieszkańcy. – Niektórzy zachowują 
się za kierownicą jak wariaci!

Radny Ryszawy obiecał, że tą kwestią 
się zajmie i być może w przyszłym roku 
na wiosnę takie progi będą zamontowane. 

– Jeśli to jest dla państwa ważne to nie 
ma o czym mówić. Jak dla mnie to ma 
sens – stwierdził Ryszawy. – Proszę tylko 
powiedzieć, gdzie konkretnie te spowal-
niacze miałyby się znajdować.

Zebrani przez dłuższą chwilę naradzali 
się nad najlepszymi punktami na drodze, 
tak aby samochody zwalniały swoją pręd-
kość. Gdy temat związany z montażem 
progów został omówiony mieszkańcy 
zaczęli poruszać inne kwestie, które trzeba 
rozwiązać na rzecz dzielnicy. 

NIEOBECNI LOKATORZY
Niektóre mieszkania na os. Chabrów 

stoją puste, mimo że mają swoich lokato-
rów. Dla mieszkańców Polany i Jaszowca 
sytuacja taka jest niedopuszczalna, bo-
wiem są rodziny z Ustronia, które czekają, 
nieraz przez dłuższy czas, na własny kąt.

– U nas w bloku są wolne mieszkania, 
ludzie, którzy je nabyli, nie żyją tutaj 
na co dzień. Przez większą część roku 
przebywają za granicą. Płacą pewnie za 
te mieszkania, bo w przeciwnym razie 
Urząd Miejski by im je odebrał, no ale 

ustroniacy, którzy faktycznie mieszkania 
potrzebują, nie mogą się przeprowadzić. 
To taka absurdalna sytuacja – mówiła 
mieszkanka Polany. – Jeden pan jest  
z Niemiec, przyjeżdża tu na miesiąc czy 
dwa, żeby się pokazać, i odjeżdża. Z kolei 
inna mieszkanka wyjechała do Holandii 
i jej tu praktycznie nie widzimy. To są 
przecież mieszkania kwaterunkowe, na 
jakich zasadach ci państwo je nabyli? 

– Z punktu widzenia moralnego jest to 
sprawa absurdalna, nie wiem natomiast 
tego, co w takich sytuacjach mówi prawo. 
Na najbliższej komisji zapytam o tę kwe-
stię i dowiem się, co można zrobić, aby 
to wyeliminować. Skoro nasi mieszkańcy 
nie mogą się wprowadzić, bo ktoś z zagra-
nicy przebywa tu przez miesiąc czy dwa  
w ciągu roku, no to jest to niedopuszczal-
ne. Trzeba pomóc ustroniakom – stwier-
dził Damian Ryszawy.

JESTEŚMY 
BEZPAŃSTWOWCAMI?

Inną kwestią, podnoszoną przez miesz-
kańców os. Chabrów, są absurdy wynikające  
z różnych zakazów.

– Niech pan się zorientuje, kiedy  
w końcu położą kafelki na naszych bal-
konach. Mija już czwarty rok, a nic się  
w tym temacie nie dzieje – żaliła się jedna 
z obecnych na spotkaniu kobiet. – Balkon 
pęka, ale nikt się tym nie przejmuje. Co 
więcej, kiedy chcieliśmy sami te kafelki 
położyć, usłyszeliśmy, że nie możemy. 
Pani kierownik mówiła, że nie mamy 
takiego prawa. I jeszcze jedna kwestia - 
dlaczego na naszym bloku nie powiewa 
flaga? Inne mają, tylko nasz nie. Na to 
pytanie odpowiedziano nam: „A po co 
wam flaga?”. Co, jesteśmy mieszkańcami 
Trzeciego Świata, jakimiś bezpaństwow-
cami? 

WALCZĄC Z ABSURDAMI

Radny Polany uspokajał, choć sam nie 
wierzył w to, co słyszał. 

– Wiecie państwo, ja walczę z absur-
dami, ale to, co tu słyszę to jedne z więk-
szych – stwierdził dodając, że przyjrzy się 
tym sprawom.

BY ROZWIJAĆ JASZOWIEC
Dla mieszkańców Polany i Jaszowca 

ważną, a jednocześnie niezrozumiałą kwe-
stią jest brak działań w sprawie uporządko-
wania terenów nad Wisłą. Słyszą tylko, że 
na tę inwestycję brakuje pieniędzy.  

– W Ustroniu nie ma wielu atrakcji dla 
mieszkańców, nie możemy pójść nawet 
nad Wisłę, bo są chaszcze. Czy nie można 
tego terenu uporządkować? – dopytywała 
zdenerwowana mieszkanka Polany. 

Radni stwierdzili, że najlepiej złożyć 
wniosek od razu o uporządkowanie całego 
nadrzecznego terenu w obrębie miasta. 
Ryszawy obawia się, że Wody Polskie nie 
będą mieć pieniędzy na taką inwestycję. 

– Lepiej byłoby zrobić to etapami. Wisła 
wykonała to przecież pięknie – mówił 
radny. – My jako radni możemy wnio-
skować do burmistrza, aby pewne rzeczy 
zrobił. Jeżeli pan burmistrz powie, że 
tego nie zrobi, bo to nie jest miejski teren,  
a Wody Polskie odpowiedzą, że nie mają 
pieniędzy, to można by było wydzierżawić 
ten teren. 

Jedna z obecnych kobiet mówiła, że 
dzięki temu, iż przyjeżdżający na Po-
lanę turyści wydeptali i wyleżeli teren 
nad Wisłą, obok wiszącego mostu, trawa 
jest tam koszona i można o to zadbać. 
Apelowała, aby zrobić to w innych punk-
tach, bo w dzielnicy mieszka dużo rodzin  
z dziećmi, które chciałyby odpoczywać nie 
tylko na balkonach, ale przede wszystkim 
nad rzeką. 

– Trzeba przekonać pana burmistrza do 
tego, aby ten problem rozwiązać – odpo-
wiedział Ryszawy. – Jako radny robię, co 
mogę, aby dbać o rozwój Polany i Jaszow-
ca. Nie jest jednak łatwo. Podam przykład: 
„Kolejarz” chce się rozbudować o 100 
pokoi, oferuje ok. 15 mln zł, które można 
by przeznaczyć na inwestycje miejskie.  
W świetle prawa można dać pozwolenie na 
zabudowę 22,5% działek. Pan burmistrz 
nie zgadza się, daje pozwolenie na 13,5% 
zabudowy mówiąc o ochronie Jaszowca. 
Kiedy słyszę, że odrzuca się taką pro-
pozycję, podczas gdy obok „Kolejarza” 
jest DW „Dąb” zabudowany w przeszło 
20%, to się pytam, dlaczego tak jest tym 
bardziej, że mieszkańcy naszej dzielnicy 
chcą rozwoju. Na razie rozmawiam o tym 
z panem burmistrzem, zobaczymy, co  
z tego wyniknie.   

– My jesteśmy poszkodowani, bo chcąc 
załatwić jakiekolwiek sprawy trzeba się 
udać do centrum, na własny koszt – 
mówili zebrani. Radny stwierdził, że 
jeśli byłoby pozwolenie na inwestowanie  
w tę dzielnicę, to być może otwarto by np. 
aptekę czy punkty pocztowe. 

Na spotkaniu omawiano również inne 
bieżące kwestie. Radny Ryszawy obiecał, 
że będzie zabiegał o rozwiązanie tych 
najbardziej palących kwestii i informował 
mieszkańców o postępach w działaniu.     

                               Agnieszka Jarczyk

Radny Damian Ryszawy zwołał zebranie, by omówić sprawy leżące na sercach 
mieszkańców Polany. Chociaż głównym tematem była możliwość zainstalowania 
progów zwalniających na os. Chabrów, to obecni na spotkaniu poruszali inne kwe-
stie, m.in. konieczność zadbania o tereny nad Wisłą, sprawy lokum w mieszkaniach 
kwaterunkowych czy też rozwój Jaszowca o nowe inwestycje. 
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A zaproszonymi gośćmi byli: dyrektor 
Zespołu Szkół w Andrychowie Zofia 
Wanat, ambasador fryzjerstwa w Polsce 
Halina Pinkas, prezes restauracji Dworek 
Cieszyński Natalia Padlo, właściciel firmy 
cateringowej Smak Pasji Mateusz Wojnar, 
sponsor wydarzenia i wieloletni radny 
Skoczowa Andrzej Bacza, z ramienia mia-
sta – inspektor ds. Oświaty i Organizacji 

Zespół Szkół przy ul. Stawowej w Ustroniu przygotowuje młodych do konkretnej 
pracy. W trakcie Dnia Otwartego przybyli goście przekazywali obecnym uczniom 
sporą dawkę informacji, ale też swoją miłość do wykonywanego zawodu. 

Pozarządowych Magdalena Kozłowska  
i pełnomocnik burmistrza miasta Łukasz 
Sitek. Wszystkich zgromadzonych przywi-
tała dyrektor ustrońskiego Zespołu Szkół 
Mariola Rybica, po czym w kilku zdaniach 
o swojej pracy opowiedzieli top szefowie 
oraz znawczynie fryzjerstwa. Głównym 
wyznacznikiem w podejmowanych za-
wodach, jakimi są fryzjer i kucharz, to 

PASJA PRZEDE WSZYSTKIM

Uczennice technikum fryzjerskiego z Andrychowa pokazywały swoje umiejętności na 
modelkach-ochotniczkach.                                                                             Fot. A. Jarczyk

pasja, charyzma i wizja. Jak stwierdzili 
specjalni goście Dnia Otwartego, pracę 
łączyć można ze sztuką pod warunkiem, 
że kocha się to, co się robi. 

Dzień Otwarty nie był tylko przekazem 
suchych informacji. Młodzież mogła 
uczestniczyć w warsztatach kulinarnych, 
których efektem były smakowite prze-
kąski serwowane w trakcie wydarzenia. 
O dobry wygląd zaś zadbały uczennice 
andrychowskiego zespołu szkół, które po-
kazywały swoje umiejętności w zakresie 
fryzjerstwa. Niektóre z nich odniosły już 
swoje pierwsze sukcesy na tym polu - 
wygrane w ogólnopolskich mistrzostwach 
we fryzjerstwie oraz zajęcie 2. i 3. miejsca 
podczas Mistrzostw Europy. Jak same 
mówiły, do tego zawodu trzeba mieć dryg, 
cierpliwość, pokorę, a przede wszystkim 
pasję i otwartość do ludzi. 

– Młodzi muszą powoli pomyśleć nad 
swoją przyszłością. Oferujemy im kon-
kretne wykształcenie otwierając nabór 
na fryzjerstwo i gastronomię – mówiła 
Mariola Rybica. –Wierzę, że damy sobie 
radę, a młodzież chętnie zapisze się do 
naszej szkoły. Jest u nas bardzo doświad-
czona kadra, są piękne pracownie, także 
mamy co zaoferować młodym ludziom. 
Ponadto organizujemy doradztwo za-
wodowe, współpracujemy z Młodzie-
żowym Centrum Kariery w Skoczowie.  
A w trakcie Dnia Otwartego młodzi mogli 
zobaczyć, że swój zawód można napraw-
dę pokochać. Wtedy nie tylko się zarabia, 
ale twórczo rozwija i realizuje. 

Zespół Szkół w Ustroniu na rok 
2019/2020 będzie prowadzić nabór do 
Branżowej Szkoły I stopnia na kierunki: 
kucharz, fryzjer i do klasy wielozawo-
dowej oraz do Technikum na technika 
żywienia i usług oraz technika usług 
fryzjerskich.              Agnieszka Jarczyk

 
                               

21 marca w Przedszkolu nr 5 w Ustroniu 
wyjątkowo hucznie witano wiosnę. Przed-
szkolaki i personel ubrany na zielono 
powitał zjawiskowo piękną Panią Wiosnę, 

w którą wcieliła się pani Ania. Przyniosła 
dla dzieci ciekawe zagadki sensoryczne. 
Potem były wspólne tańce i zabawy. 
Wpajając dzieciom zdrowe nawyki ży-

RADOSNA WIOSNA Z RODZICAMI

wieniowe w tym dniu nawet posiłki były 
zielone: zielone kanapki na śniadanie, 
zupa szpinakowa na obiad, kiwi i soczki 
na podwieczorek. Do wspólnej zabawy 
dołączyli też rodzice przedszkolaków 
biorąc liczny udział w Rodzinnym Kon-
kursie Plastycznym pt. „Radosna Wiosna”, 
zorganizowanym przez nasze przedszkole. 
Partnerstwo w wychowywaniu dzieci  
i integracja rodziny jest priorytetem przed-
szkola, co przekłada się na bardzo dobrą 
współpracę z rodzicami i wysoki poziom 
edukacji przedszkolaków. Jury konkurso-
we przyznało trzy 1-sze miejsca następu-
jącym dzieciom: Oliwia Roman, Szymon 
Małyjurek i Antoni Kumor oraz 17 wy-
różnień. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
dyplomy oraz nagrody dzięki przychylno-
ści naszych sponsorów: państwu Krzyw-
da, Firmie Laserwood, Moje bambino.  
W Przedszkolu nr 5 kładziemy duży nacisk 
na rozwój artystyczny dzieci i promo-
wanie ich talentów. Efektem są sukcesy 
naszych przedszkolaków w plastycznych 
konkursach nie tylko wewnętrznych, 
ale i ogólnopolskich, a nawet 1. miejsce  
w konkursie międzynarodowym pt. „Cho-
inka w barwach biało-czerwonej”. Wszyst-
kim uczestnikom serdecznie gratulujemy 
zwycięstwa.                     Przedszkole nr 5
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CIEKAWE PLANY WYCIECZEK
Emeryci Koła nr 2 w Ustroniu dzia-

łalność w 2018 r. zakończyli 12 grudnia 
uroczystym obiadem. Swoją obecnością 
zaszczycił nas przewodniczący PZERiI 
powiatu cieszyńskiego Stanisław Białecki, 
którego powitało 66 ustrońskich seniorów. 

Pożegnaliśmy zimę, najwyższy zatem 
czas, by poinformować o wynikach kon-
kursu plastycznego pt. „Płatek śniegu”. 
Konkurs ten, organizowany już po raz 
dziewiąty przez Przedszkole nr 1 w Ustro-
niu, adresowany jest do wszystkich ustroń-
skich przedszkolaków i od lat cieszy się 
nie słabnącym zainteresowaniem. Dzieci, 
pod kierunkiem nauczycieli przedszkola, 
tworzą niepowtarzalne prace. 

Organizatorzy pozostawili tym razem 
dużą dowolność uczestnikom konkursu  
i tak oto pojawiły się zarówno prace prze-
strzenne, jak i na płaszczyźnie, wykonane 
w różnych technikach plastycznych.

Autorzy wszystkich nadesłanych prac  
z pewnością zasłużyli na uznanie, rolą zaś 
powołanego przez organizatora konkursu 
jury było wyłonienie zwycięzców w czte-
rech kategoriach: 3, 4, 5 i 6-latków. Po dłu-
gich i burzliwych obradach jury w składzie 
Magdalena Lupinek i Andrzej Malinowski 
postanowiło przyznać we wszystkich ze 
wspomnianych wyżej kategoriach pierw-

sze, drugie, trzecie miejsce oraz wyróż-
nienie. I tak oto pierwsze miejsca zajęli: 
Liliana Pryszcz P-1, Kacper Połowczuk 
P-6, Franciszek Firla P-4, Karolina Bałdys 
P-1. Drugie miejsca zajęli: Antoni Szab-
lewski SP-3 z oddziałami przedszkolnymi, 
Zofia Morawska P-7, Hanna Zaleska P-4, 
Dominik Rejowicz P-5. Z trzeciego miejsca 
cieszyć mogą się: Michalina Maciejczek 
P-5, Marcelina Imanow P-1, Jan Zając P-5, 
Kamila Kozłowska P-1. Natomiast prace 
Majki Błahut P-7, Liliany Bobkiewicz P-2, 
Jana Holeksy P-6 i Artura Chrapka P-5 
zostały wyróżnione.

15 marca odbyła się uroczystość wrę-
czenia nagród, poprzedzona występami 
dzieci z najstarszej grupy - Odkrywców, 
które przedstawiły bajkę o Królewnie 
Śnieżce. Następnie autorom wszystkich 
wyróżnionych prac wręczono pamiątkowe 
dyplomy i upominki. Spotkanie zakoń-
czyło się słodkim poczęstunkiem w miłej 
atmosferze. Korzystając z nadarzającej 
się okazji pragniemy gorąco podziękować 

Nadleśnictwu Ustroń, które jak co roku 
wsparło finansowo organizację konkursu.

Jeszcze raz bardzo gorąco gratulujemy 
wszystkim małym artystom i życzymy 
dalszych sukcesów!                   Ewa Słowik

PŁATEK ŚNIEGU I ŚNIEŻKA

Przy opłatku składaliśmy sobie życzenia 
na święta i Nowy Rok i śpiewaliśmy kolę-
dy. 17 grudnia wspólnie ze skarbnik koła 
Ireną Ćwięczek odwiedziliśmy naszych 
najstarszych seniorów - Urszulę Czyż (lat 
96), Wandę Mider (lat 95), Izabelę Wójcik 

(lat 94), Wandę Młynarczyk-Leszczyńską 
(lat 88). Odwiedziliśmy również naszego 
najstarszego seniora Antoniego Holeksę, 
który niestety zmarł w lutym tego roku. 
20 grudnia 10 naszych członków uczest-
niczyło na zaproszenie w Wigilijce orga-
nizowanej przez Fundację św. Antoniego. 

Od 1 stycznia 2019 r. funkcję prze-
wodniczącego naszego Koła pełni Marta 
Janus. Nadal mamy środowe spotkania  
w MDK „Prażakówka” od  godz. 10 do 12. 

23 stycznia uroczyście obchodziliśmy 
przy smacznym ciasteczku Dzień Babci  
i Dziadka. 5 marca z okazji Dnia Kobiet na 
obiedzie w restauracji Dolce Vita spotkało 
się 92 naszych członków, była okazja do 
tańców i świetnej zabawy. W tym roku 
planujemy 3 wycieczki jednodniowe, 
1 trzydniową do Drezna, 3 spotkania 
w plenerze i jeszcze 3 spotkania okolicz-
nościowe. Pierwsza wycieczka to wyjazd 
po zdrowie do Chochołowa. 

Obecnie w naszych środowych spot-
kaniach bierze udział od 60 do 70 osób 
Wiadomo, że z różnych przyczyn niektó-
rzy członkowie odchodzą, lecz więcej się 
zapisuje i nasze koło wciąż się rozrasta.              
                                      Wincenty Janus

W spotkaniach bierze udział od 60 do 70 osób. Koło wciąż się rozrasta.              

13/2019/3/R



10   Gazeta Ustrońska                                                                                           28 marca 2019 r.

BIBLIOTEKA     POLECA:

Grzegorz Szymik, 
Julia Wizowska - 

„Długi taniec z kurtyną”
Reportaż - a raczej cykl re-

portaży pokazujących jak wy-
glądała codzienność w Polsce, 
w rejonach gdzie stacjonowali,  
w czasach PRL, rosyjscy żołnie-
rze. Życie po życiu radzieckich 
poligonów, państwa w państwie, 
które rozporządzało nie tylko czoł-
gami, śmigłowcami i głowicami 
atomowymi, ale prowadziło także 
szpitale, szkoły, kina i piekarnie. 
Tęskniący za domem żołnierze i 
Polacy zbuntowani, ale też skłonni 
do romansów.

Jolanta M. Kaleta 
- „Riese. Tam gdzie śmierć 

ma sowie oczy”
Powieść sensacyjna. „Riese” (niem. olbrzym) 

to kryptonim największego projektu górniczo-
-budowlanego hitlerowskich Niemiec, realizo-
wanego w Górach Sowich oraz na zamku Książ 
i pod nim, w latach 1943-1945. Cel jego budowy 
do dziś nie został jednoznacznie wyjaśniony.

Jesień 1946 roku. Do niewielkiej miejscowości  
w Górach Sowich z tajną misją przybywa 
zagadkowy mężczyzna. Przedmiotem jego 
zainteresowania jest rozpoczęty podczas II 
wojny światowej projekt budowlany. Tajemnicą 
skrywaną przez wykute w skałach sztolnie inte-
resuje się także dowództwo NKWD oraz Urząd 
Bezpieczeństwa w Wałbrzychu.

CO SIĘ Z NAMI STAŁO? 

z dziećmi w przedszkolach, uczniami szkół podstawowych 
i gimnazjów, ze starszą młodzieżą. Bardzo leży jej na sercu dobro 
dzieci, których problemy są skutkiem zaniedbań lub niewiedzy 
dorosłych. A zaniedbane dzieci to potencjalni oskarżeni. 

Swoje popołudniowe spotkanie Anna Maria Wesołowska za-
częła od pochwał na temat Ustronia. Dobrze, gdy czasem ktoś 
z zewnątrz uświadomi nam, jak dobrze dzieje się w mieście. 

– Na przykład psycholog, zatrudniony na stałe w szkole to 
nie norma, to nie przepisy, to zrozumienie potrzeb – mówiła 
i chwaliła również wyposażenie szkół, ilość zajęć pozalekcyj-
nych, zatrudnianie specjalistów od różnych dysfunkcji, edu-
kacyjne programy unijne w szkołach i przedszkolach, ośrodek 
socjoterapeutyczny prowadzony przez stowarzyszenie Można 
Inaczej, dofinansowanie organizacji pozarządowych. – O takich 
działaniach mieszkańcy wielu polskich miast mogą tylko poma-
rzyć.  Co jednak najważniejsze, efektem tych działań jest mądra, 
myśląca młodzież, która słucha z uwagą, jest zainteresowana 
tematyką, zadaje inteligentne pytania, wyciąga rozsądne wnioski 
– chwaliła uczniów sędzia Wesołowska.

Wszyscy obecni na spotkaniach usłyszeli historię 17-letniego 
chłopaka – wyróżniającego się ucznia ze wzorowym zachowa-
niem, harcerza, który zaatakował młodszego kolegę i zażądał od 
niego 5 zł. Trochę go poszarpał, potem okradł, a na odchodnym 
rzucił jeszcze finką. Nie chciał trafić, ot taka ułańska fantazja. 
Pieniądze były mu potrzebne na różę dla dziewczyny. Młodzie-
niec żałował i tłumaczył, że był to głupi wybryk, i do takiej 
oceny skłonni byli się przychylić słuchacze. Na pytanie, czy ten 
chłopak był przestępcą tylko kilka osób odpowiedziało, że tak. 

– Proszę państwa! Co się z nami stało!? – grzmiała Anna Ma-
ria Wesołowska. – Gdybym to pytanie zadała przedszkolakom, 
podniósłby się las rąk. Małe dzieci wiedzą, co jest dobre, a co złe, 
że nie wolno nikogo bić, zabierać mu pieniędzy itd. Jako dorośli 
szukamy usprawiedliwień, okoliczności łagodzących, ale jeśli nie 
zareagujemy od razu, młodzi ludzie mogą sobie napytać znacznie 
większej biedy niż 8 miesięcy aresztu, jakie musiał przetrwać ten 
chłopak. Prawo jest prawem - dura lex, sed lex. Monika Niemiec 

22 marca przez cały dzień odbywały się spotkania sędzi Anny 
Marii Wesołowskiej z uczniami starszych klas ustrońskich szkół 
podstawowych. Zorganizowano je w auli Gimnazjum nr 1, dzięki 
czemu wszyscy mogli się pomieścić. Po południu do auli przyszli 
rodzice, dziadkowie, mieszkańcy, którzy również chcieli poznać 
znaną sędzię i przepisy prawne związane z zachowaniem dzieci 
i młodzieży, ich odpowiedzialnością za czasem niemądre dzia-
łania, a także odpowiedzialnością rodziców, szkoły za wycho-
wywanie młodego pokolenia. 

Spotkania miały dotyczyć takich zagadnień jak zbyt wczesna 
inicjacja seksualna, cyberprzemoc, internet, używki, narkotyki, 
dopalacze, e-papierosy, a zrobiła się z nich rozmowa o dzieciach, 
których największym marzeniem jest to, żeby ich rodzice się nie 
kłócili i żeby nie pili alkoholu. O chłopakach, których obdarowuje 
się drogimi prezentami, ale bije, gdy nie spełniają oczekiwań. 
O grubych wyśmiewanych dziewczynach, które chcą się zabić 
i samotnych anorektyczkach, które umierają. I o dorosłych, którzy 
powinni szanować, wspierać, troszczyć się i przede wszystkich 
kochać. Ale żeby nie było tak ckliwie - na to wszystko są od-
powiednie paragrafy, natomiast ich znajomość i wśród dzieci, 
i wśród dorosłych jest słaba. Anna Maria Wesołowska zadawała 
pytania, ale odpowiedzi rzadko ją zadowalały. Od jakiego wieku 
młody człowiek odpowiada przed sądem jak dorosły? Kto de-
cyduje, z kim zamieszka dziecko po rozwodzie rodziców? Czy 
za nienakładanie obowiązków domowych na dziecko można 
ograniczyć prawa rodziców? 

Anna Maria Wesołowska jest telewizyjną gwiazdą, ale też 
prawdziwą sędzią i zaangażowaną propagatorką znajomości 
prawa w społeczeństwie. Przejechała setki tysięcy kilometrów 
odwiedzając wioski, miasteczka i duże miasta, spotykała się 

Dura lex, sed lex - twarde prawo, ale prawo.           Fot. M. Niemiec

Organizatorzy wizyty sędzi Anny Marii Wesołowskiej to: Szkoła Pod-
stawowa nr 6 (na zdjęciu wicedyrektor SP-6 Anna Dawid), Miejska 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustroniu (na 
zdjęciu pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki uzależnień Łukasz 
Sitek) oraz Miasto Ustroń.                                       Fot. M. Niemiec
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Po naszymu...
i chwolóm, że dobre i zdrowe, a tyn królik sie tego nie 
chyci, choć możne mo aji głód. Kamratka dzierży też psa, 
takigo pociesznego kundla, kiery sie fórt łasi kole nóg i  
łopowiado, że jak mu roz za czas ciepnie plasterek jakigo 
wórsztu, to tyn ponikiedy jyny powónio i niecho. A nej-
raczyj zjodo warzóne miynso łowiynzi, abo jaki resztki z 
dómowego kurczoka. Na taki erzac z puszki też sie bardzo 
nie chce przestawić. Inszo kamratka dzierży se w chałupie 
kocura, kiery ło myszy to już isto ani nie pomyśli. Je też fest 
wybiyrziczny, tóż jednóm kiełbase zjy, a drugi sie nie chyci. 
A czymu? To jyny łon wiy, bo ludzie nie sóm tacy móndrzi. 
Wszystko jedzóm i se chwolóm, a dómowe zwierzoki, kiere 
teroski prowie kożdy mo w chałupie, bo to isto łoznaka 
dobrobytu, tóż łóne mógłyby być takimi testerami. Jak 
cosi zjedzóm, to by znaczyło, że też ludzie to jeś mogóm,  
a jak czego nie chcóm, to isto lepi by to wyciepać. Ale mało 
kiery sie tym przejmuje, że kupuje niezdrowe jedzyni. Dyć je 
taki powiedzyni, „Co kómu szmakuje, tym sie nie łotruje”.  
A mie sie zdo, że isto wszycko do czasu i trzeja też se dać 
na to zdrowiczko pozór, jyny już doista żodyn sie nie wyzno, 
czym se pumogymy, a czym zaszkodzymy.                  

                                                         Staro ustrónioczka

Ludeczkowie mili
Jako sie też mocie? Na isto dobrze, dyć zima już za nami, 

tóż jak kiery sie boł wychodzić z chałupy skyrs mrozu czy 
ślizgawicy, to nejwyższy czas, coby aspóń kapke poszpa-
cyrować. Wiosna przed nami, wszycko budzi sie do życio  
i my też sie radujmy i podziwiejmy tyn cud notury. 

Poszłach łoto do kamratki, a że tak fajnie słóneczko 
przigrzywało, siadły my se przez połednie na ławeczce 
przed werandóm. Jejo wnuczka Zuzanka dziepro na rok 
pujdzie do szkoły, a już tako akuratno. Ty dziecka doista 
sóm teraz móndre. Umiy już pisać i czytać, a kómputer czy 
komórke mo lepi łopanowane jak niejedyn stary.  Krynci 
sie kole nas cosi wyposłóchuje, a przi tym targo piyrsze 
mlycze dlo swojigo króliczka. 

Bo tyn królik, zdałoby sie ni mo wiela rozumu, ale jak 
kupióm sałot, no wiycie taki nowalijki kansik we sklepie, 
dyć tego pełno było aji w zimie, to dómownicy jedzóm  

BEZPŁATNE CZYSZCZENIE 
PRZEWODU KOMINOWEGO!
Warunkiem jest umożliwienie przeprowadzenia pomiarów 

emisji koordynowanych przez Miasto Ustroń. Pomiary są nie-
zbędne 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 Śro-
dowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Ustroń – Justyna Stępień  
w godz.. 7.30-15.30 (tel. 33-857-93-43).

„MÓJ GRECHUTA” 
– WARSZTATY PLASTYCZNE

Muzeum Zbiory Marii Skalickiej zaprasza na warsztaty pla-
styczne dla dzieci i młodzieży w sobotę 30 marca od godz. 10.00, 
które poprowadzi ustrońska malarka Gabriela Pająk. Tłem i inspi-
racją do warsztatów jest nowa wystawa malarstwa ostrawskiego 
artysty Milana Fiali pt.: „Mój Grechuta”. Szczegóły i zapisy pod 
nr. tel.: 33 858 78 44, kom. 883 594 533.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH 2019

1.04  Hermanice – Rejon I       (zgłoszenia do 1.04 do godz. 14.00)
Beskidzka, Choinkowa, Długa, Dominikańska, Fabryczna, Jasna, Ja-

śminowa, Kaczeńców, Kwiatowa, Miła, Nad Bładnicą, Siewna, Stellera, 
Sztwiertni, Urocza, Wiśniowa, Wodna, Wspólna

3.04  Hermanice – Rejon II     (zgłoszenia do 3.04 do godz. 14.00)
Agrestowa, Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Folwarczna, Jabłoniowa, 

Laskowa, Malinowa, Orzechowa, Osiedlowa, Owocowa, Porzeczkowa, 
Różana, Skoczowska, Sosnowa

5.04 os. Cieszyńskie, os. Centrum, os. Manhatan, os. 700-Lecia 
przy ul. Fabrycznej II, os. przy Dworcowej 3    (zgłoszenia do 4.04)

8.04 -9.04    Centrum  II           (zgłoszenia do 8.04 do godz. 14.00)
Bema, Brody, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Dworcowa, Grażyny, 

Grażyńskiego, Hutnicza, Mickiewicza, Konopnickiej, Kojzara, Krzywa, 
9 Listopada, 3 Maja, Miedziana, Ogrodowa, Pana Tadeusza, Parkowa, 
Pod Skarpą, Polna, Rynek, Sikorskiego, Słoneczna, Sportowa, Spółdziel-
cza, Srebrna, Strażacka, Traugutta, Wybickiego, Zielona, Złota

11.04 – 12.04  Centrum I         (zgłoszenia do 11.04 do godz. 14.00)
Asnyka, Błaszczyka, Cholewy, Cieszyńska, Gałczyńskiego, Jelenica, 

Kasprowicza, Kochanowskiego, Kluczyków, Kościelna, Komunalna, 
Kotschego, Lipowczana, Myśliwska, Obrzeżna, Partyzantów, Pasieczna, 
Reja, Skłodowskiej, Skowronków, Spacerowa, Staffa, Stalmacha, Sta-
wowa, Tartaczna, Tuwima, Widokowa, Wierzbowa, Wiosenna

15.04 – 16.04   Zawodzie         (zgłoszenia do 15.04 do godz. 14.00)
Armii Krajowej, Belwederska, Gościradowiec, Kamieniec, Kuźnicza, 

Lecznicza, Leśna, Liściasta, Nadrzeczna, Okólna, Radosna, Sanatoryjna, 
Skalica, Solidarności, Sportowa, Szpitalna, Uboczna, Uzdrowiskowa, 
Wojska Polskiego, Zdrojowa, Źródlana

24.04 – 25.04  Polana, Dobka, Jaszowiec 
                                                   (zgłoszenia do 24.04 do godz. 14.00)
Baranowa, Beskidek, Brzozowa, Bukowa, Chabrów, Furmańska, 

Grzybowa, Jastrzębia, Jaworowa, Jodłowa, Klonowa, Orłowa, Paleni-
ca, Papiernia, Pod Grapą, Polańska, Równica, Stroma, Sucha, Ślepa, 
Świerkowa, Topolowa, Turystyczna, Wczasowa, Wiślańska, Wysznia, 
Złocieni, Żarnowiec

26.04 – 27.04   Poniwiec            (zgłoszenia do 26.04 do godz.14.00)
Akacjowa, Bażantów, Cisowa, Dębowa, Drozdów, Głogowa, Grabo-

wa, Jesionowa, Kalinowa, Katowicka II, Kasztanowa, Limbowa, Lipowa, 
Olchowa, Słowików, Wiązowa

8.05 –  9.05   Lipowiec + ul. Piękna i ul. Wantuły 
                            (zgłoszenia do  8.05 do godz. 14.00)
Bernadka, Czarny Las, Działkowa, Górecka, Górna, Kręta, Krzywa-

niec, Lipowska, Lipowski Groń, Mokra, Nowociny, Piękna, Podgórska, 
Przetnica, Spokojna, Szkolna, Wałowa, Wantuły, Wesoła

10.05 – 11.05   Nierodzim        (zgłoszenia do 10.05 do godz. 14.00)
Bładnicka, Boczna, Cicha, Chałupnicza, Dobra, Gospodarska, Gra-

niczna, Harbutowicka, Katowicka, Kreta, Krótka, Łączna, Potokowa, 
Szeroka, Wąska, Wiejska, Wiklinowa, Zabytkowa, Zagajnik, Żwirowa

PODCZAS ZBIÓRKI ODBIERANE BĘDĄ:
- odpady wielkogabarytowe, tj: meble, dywany, wykładziny, elementy 

stolarki (drzwi, okna z szybami) - zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny: drobne AGD, pralki, lodówki, odkurzacze, radia, telewizory, 
monitory itp. -opony samochodowe, -złom, -chemikalia (w szczelnie 
zamkniętych i opisanych nazwą odpadu pojemnikach)

 NIE BĘDĄ ODBIERANE:
odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, gałęzie itp.), odpady 

remontowo-budowlane (gruz, styropian, papa, wata szklana, eternit 
itp.), części samochodowe pochodzące z demontażu (zderzaki, fotele, 
deski rozdzielcze itp.)

Odbiór odpadów należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Komunalnym 
Spółka z o. o. w Ustroniu przy ul. Konopnickiej 40  tel: 33 854-52-42  
w godz. od 7 do 14  zgodnie z podanymi w harmonogramie terminami.

W PIERWSZYM WYZNACZONYM W HARMONOGRAMIE 
DNIU ZBIÓRKI ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSE-
SJĄ W MIEJSCU UMOŻLIWIAJĄCYM SWOBODNY DOJAZD

ODPADY WIELKOGABARYTOWE SĄ RÓWNIEŻ PRZYJMOWANE  
W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW PRZY 
UL.KRZYWEJ 7-W RAMACH PONOSZONEJ OPŁATY ZA GOSPO-
DAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  BEZ   UISZCZANIA   
DODATKOWYCH   OPŁAT.
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ctwie ważek i ich zamiłowaniu do zjadania wielu owadów, które  
z ludzkiego punktu widzenia są niepożądane i niepożyteczne, upa-
trywać należy najistotniejszych zasług całej grupy dla człowieka 
i przesłanek do ochrony. Ewa Miłaczewska, twórczyni wspania-
łej strony internetowej poświęconej ważkom (z której obficie  
i „pełnymi zdaniami” czerpię wiedzę do niniejszego artykułu), tak 
oto podsumowuje znaczenia tych stworzeń: „I tu mała dygresja 
na temat komarów w naszych [ogrodowych] oczkach wodnych: 
otóż – kto nie wyrzuca z oczka wodnego »wstrętnych« larw wa-
żek (…) – kto nie stosuje chemii, która zabija te istoty – ten nie 
ma gryzących nad stawem komarów – za to latem cieszy oczy 

obserwowaniem cudownych lotników!!! 
Warto mieć to na uwadze”.

 Jednak zastanawiając się nad znacze-
niem ważek i nieodwracalnymi stratami 
dla przyrody i człowieka, jakie może 
przynieść wymarcie każdego ich gatun-
ku, warto moim zdaniem wskazać na 
jeszcze inne kwestie. Przede wszystkim 
należy pamiętać, że ważki to bardzo stara 
grupa zwierząt. Ich skamieniałe szczątki 
znajduje się w węglu kamiennym, czyli 
z pewnością żyły na Ziemi już przed co 
najmniej 300 milionami lat. Budowa ciała 
tych praważek w zasadzie niczym nie 
różni się od współczesnych – mamy więc 
do czynienia ze swego rodzaju żyjącymi 
skamielinami. Tyle tylko, że niegdyś były 
to owady ogromnych rozmiarów, o roz-
piętości skrzydeł rzędu 75 cm (informacje 
o ważkach-gigantach z głowami wielkości 
piłki „do nogi” oraz ze skrzydłami ma-
jącymi nawet i 2 m rozpiętości, między 
bajki należy włożyć). W tych odległych 
epokach to właśnie ważki były królami 
przestworzy – opanowały umiejętność 
lotu na 100 milionów lat przed pterodak-
tylami, czyli latającymi gadami, i 150 
milionów lat przed pierwszymi ptakami! 
Doprawdy smutnym byłby fakt, że oto 
owady, które od co najmniej 300 milio-
nów lat skutecznie opierają się wszelakim 
przeciwnościom losu, których nie zmogły 

żadne z naturalnych kataklizmów i wielkich wymierań w dziejach 
naszej planety, stają u progu zagłady dzięki niezwykłym zdol-
nościom człowieka do przekształcania i niszczenia środowiska 
przyrodniczego.

Ale równie istotne jest moim zdaniem swego rodzaju kulturo-
wo-językowe dziedzictwo związane z ważkami. Warto przypo-
mnieć, że słowo „ważki” znaczy tyle co ważny, istotny, mający 
duże znaczenie, niechaj więc chociażby tylko z tego powodu 
groźba wymarcia ważek (i innych owadów) będzie ważkim dla 
wszystkich problemem. I jeśli nie ze względu na groźbę wzro-
stu „pogłowia” komarów, to z uwagi na niezwykle plastycznie  
i przepysznie brzmiące polskie nazwy tych uskrzydlonych owa-
dów. Czyż nie szkoda byłoby, gdyby z naszego otoczenia znik-
nęły na przykład nimfy, zalotki, szafranki, nie wspominając już 
o świteziankach? Jakoś tak chyba mało romantycznie zrobiłoby 
się nad stawami i rzekami, nieprawdaż? Być może nasz język 
ojczysty mało straciłby, gdyby wyginęły szklarki, szklarniki czy 
husarze, a także iglice, szablaki, żagnice bądź łunice, bowiem 
tak samo lub bardzo podobnie brzmiące słowa – aczkolwiek inne 
treści noszące – nadal funkcjonowałyby w słownikach języka 
polskiego i w codziennej mowie. Ale jakoś ubogim może stać się 
zarówno krajobraz, jak i opisujący go język, kiedy to przestaną 
wokół nas pałętać się pałątki (i łątki także) lub znikną wędrujące 
tu i ówdzie nomadki. A ileż to inspiracji mogą pośród nazw ważek 
znaleźć pisarze specjalizujący się w fantasy czy twórcy gier kom-
puterowych, opartych na tego rodzaju utworach! Przecież oprócz 
gnomów, trolli, orków, smoków i strzyg, budzącymi postrach 
bohaterami ich dzieł mogą stać się straszki, tężnice, oczobarwni-
ce, pióronogi, gadziogłówki, trzeple, smaglce, miedziopiersi czy 
lecichy. Kiedy wyginą noszące te nazwy stworzenia, być może  
w zapomnienie pójdą te wspaniale brzmiące słowa! Wielka byłaby 
to szkoda, nieprawdaż?                                     Aleksander Dorda

Gdybyż to cierpliwy i życzliwie nastawiony Czytelnik Ustroń-
skiej zechciał cofnąć się pamięcią do numeru Gazety sprzed równo 
4 tygodni, zapewne przypomni sobie rozważania o wymieraniu 
owadów i dramatycznych skutkach tego zjawiska, jakie lada 
chwila mogą się objawić. Wspomniałem wówczas ważki – grupę 
owadów w istotny sposób dotkniętych groźbą wymarcia. Czas 
więc, aby przyjrzeć się im nieco bliżej i bardziej szczegółowo 
przedstawić te nad wyraz charakterystyczne zwierzęta.

Wszystkie ważki – a szacuje się, że na całym świecie występuje 
ok. 6 tysięcy gatunków, z czego zaledwie 74 znamy z naszego 
kraju – mają taki sam „plan” budowy ciała. Ich „początek” sta-
nowi duża i ruchliwa głowa, wyposażona 
w ogromne oczy składające się nawet  
z kilkudziesięciu tysięcy małych oczek, 
fachowo zwanych fasetkami (lub ommati-
diami). Oprócz oczu na głowie wyróżnia się 
– słusznie sprawiający wrażenie mocnego  
i groźnego – aparat gębowy, niezbędny 
tym owadzim drapieżnikom. Do głowy 
„doczepiony” jest silnie rozwinięty tu-
łów, w którym musi znaleźć się miejsce 
przede wszystkim na mięśnie porusza-
jące dwoma parami długich, zazwyczaj 
przezroczystych i bogato użyłkowanych 
skrzydeł, które w chwilach spoczynku są 
rozpostarte prostopadle do osi ciała lub 
uniesione do góry nad grzbietem ważki. 
Za tułowiem „ciągnie” się długi i u więk-
szości gatunków cienki odwłok. Całość 
uzupełniają trzy pary długich i smukłych 
nóg, służących zarówno do chodzenia, 
jak i łapania ofiar. Z tym chodzeniem  
u ważek to jednak lekka przesada – owady 
te są bardzo ruchliwymi i nadzwyczaj 
sprawnymi lotnikami, zdecydowanie więc 
nie chodzą, ale co najwyżej przysiadają tu 
i ówdzie, aby zerwać się do lotu pełnego 
nagłych skrętów i zmian kierunków. 
Pewna nerwowość, chaotyczność, wręcz 
nieprzewidywalność lotu jest jednak  
w tym przypadku złudzeniem – w świecie 
owadów ważki są jednymi z najlepszych 
lotników, potrafią latać z prędkością ok. 
100 długości ciała na sekundę do przodu i trzech długości ciała na 
sekundę do tyłu. Jeśli te nietypowe jednostki pomiaru prędkości 
brzmią nieco enigmatycznie, to z pewnością informacja, że ważki 
posiadają umiejętność rozwijania szybkości nawet do 80 km/h, co 
daje iście szaleńcze ponad 20 metrów na sekundę, zasługuje na 
uznanie nie tylko niedzielnego kierowcy – „demona prędkości”. 
Ważki opanowały także lot wiszący, czyli niczym helikoptery (do 
których bywają czasem przyrównywane) zawisają w powietrzu.

Te lotnicze zdolności ważek są niezwykle przydatne przy ich 
drapieżnym stylu życia. Kiedy mówimy „drapieżnik”, to wy-
obrażamy sobie stworzenie duże, silne i szybkie, wyposażone 
w mordercze zębiska i pazury. Taki opis dokładnie pasuje –  
w owadziej skali, oczywiście – do ważek. Są to bowiem bardzo 
skuteczni łowcy, zdolni do przewidywania zachowania swych 
ofiar, sprawnie je łapiący np. za pomocą wyposażonych w długie 
i ostre kolce nóg, szybko uśmiercający nieszczęśników silnymi 
żuwaczkami. Powyższe zdanie odnosi się do dorosłych ważek, 
zazwyczaj chwytających swe ofiary w locie, chociaż niektóre ga-
tunki polują na swe pożywienie „na piechotę”. Jak na współczesne 
owady ważki to sporych rozmiarów stworzenia – rozpiętość 
skrzydeł największych gatunków sięga imponujących 17-19 cm 
(najmniejszych ok. 2 cm), a długość ciał ważek z reguły jest nieco 
tylko mniejsza od zasięgu skrzydeł. Równie drapieżne są larwy 
ważek, wyposażone w niezwykłej budowy i zabójczo skuteczne 
szczęki, zwane maską. Larwy żyją w wodach, w których czasem 
przyczajone w dennym mule lub pośród podwodnej roślinności, 
a czasem aktywnie „patrolujące” wybrane okolice, sieją postrach 
wśród innych owadów, w tym larw komarów, ale także narybku 
czy wodnych ślimaków. Dla całości obrazu dodać wypada, że  
w menu dorosłych ważek niektórych gatunków znajdują się 
inne ważki, a i larwy nie przepuszczą okazji, aby upolować  
i zjeść dorosłe postacie nawet własnego gatunku. W drapieżni-

BLIŻEJ 
NATURY

O WYMIERANIU OWADÓW (2)
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Udowodniły swoje sportowe umiejęt-
ności zdobywając najwyższe lokaty na 
ogólnopolskich arenach, teraz stoją przed 
szansą rywalizacji z europejską czołówką 
lekkoatletów. Dwie zawodniczki MKS 
Ustroń – Kinga Górny, Majka Chamot 
oraz ich trenerka Magdalena Kubala zo-
stały powołane do szerokiej Kadry Na-
rodowej Polski na Olimpijski Festiwal 
Młodzieży Europy w Baku (Azerbejdżan), 
zwany potocznie „Olimpiadą Młodych”.
Olimpijski Festiwal Młodzieży to mło-
dzieżowa impreza, która jest rozgrywana 
co dwa lata. Udział w niej biorą sportowcy 
w wieku 13-17 lat z 48 krajów będących 
w Europejskim Komitecie Olimpijskim. 
Celem EYOF jest promocja sportu i przy-
gotowanie młodych sportowców do udzia-
łu w Igrzyskach Olimpijskich. Zawody w 
Baku to edycja letnia. Jest również zimo-
wa. Pierwsze tego typu zawody odbyły się 
w 1991 roku w Brukseli, a pomysłodawcą 

był Jaquess Rogge, późniejszy prezydent 
MKOL.

Czy zawodniczkom uda się wyjechać 
na tą imprezę? 

Wszystko w ich rękach - zadecydują 
o tym ich wyniki sportowe na początku 
sezonu letniego, który rozpoczyna się już 
w maju. Treningi idą zgodnie z planem, 
a te ostatnie tygodnie przygotowań będą 
bardzo intensywne dla tyczkarek. Rywa-
lizacja jest bardzo duża. Polska reprezen-
tacja ma wystawić tylko 28 zawodników, 
i tylko po jednym w danej konkurencji. 
Dziewczęta zostały powołane w skoku  
o tyczce, więc będą musiały zmierzyć 
się ze sobą oraz uzyskać wysokie wyniki  
w statystykach na listach europejskich. 
Będą to ciężkie przygotowania ze wzglę-
dów finansowych. W tym roku dotacja 
dla młodych lekkoatletów została obcięta  
o 5 tysięcy złotych. W tym sezonie zostaną 
niestety ograniczone wyjazdy na zawody 

oraz zakup potrzebnego sprzętu. Bez do-
datkowej pomocy będzie bardzo ciężko 
odpowiednio zrealizować cele i plany.

trenerka Magdalena Kubala

SZANSA DLA LEKKOATLETEK

niowe konsultacje, odbywające się w 
ramach UEFA Region’s Cup, czyli Mi-

 
Śląski Związek Piłki Nożnej ogłosił 

niedawno kadrę powołaną na kwiet-

DWÓCH WYRÓŻNIONYCH

strzostw Europy Amatorów. Reprezenta-
cja Śląska Amatorów to drużyna złożona 
z najlepszych i najbardziej obiecujących 
zawodników występujących głównie 
na poziomie trzeciej i czwartej ligi. Na 
liście powołanych znalazło się dwudziestu 
ośmiu zawodników, wśród których dwóch 
występuje w Kuźni Ustroń. Pomocnik 
Bartosz Iskrzycki w obecnym sezonie za-
grał w osiemnastu ligowych spotkaniach,  
w których zdobył siedem bramek, nato-
miast obrońca Michał Pszczółka wystąpił 
w piętnastu spotkaniach i zanotował dwa 
trafienia. Te dwa powołania pokazują, że 
dobra forma i dyspozycja zawodników 
Kuźni Ustroń ma przełożenie nie tylko 
na ligową tabelę, w której podopieczni 
szkoleniowca Mateusza Żebrowskiego 
zajmują drugą pozycję, tracąc tylko jeden 
punkt do lidera, ale także na indywidual-
ne wyróżnienia.      Arkadiusz Czapek 

Kinga Górny i Maja Chamot.
                                          Fot. M. Niemiec

Michał Pszczółka.Bartosz Iskrzycki.

Bartosz Iskrzycki zdobył dwie bramki w pierwszym meczu tego sezonu na stadionie w Ustro-
niu. Prowadzenie dla Kuźni uzyskał Michał Pietraczyk w 31. min., a Iskra podwyższył wynik  
w 38. min. Przed przerwą rywale z Odry Wodzisław zdobyli gola kontaktowego, ale w 67 min. 
Iskrzycki potwierdził przewagę ustroniaków. (mn)                                           Fot. J. Pustelnik

KS Kuźnia Ustroń - MKP Odra 
Centrum Wodzisław - 3:1

1 LKS Czaniec 17 36 30:11
2 KS Kuźnia  17 35 36:16
3	 LKS	Bełk	 17	 33	 30:22
4	 LKS	Drzewiarz	Jasienica	 17	 32	 32:18
5	 Tyski	Sport	II	S.A.	 17	 30	 31:23
6 MKS Czechowice-Dziedzice 17 27 31:21
7	 KS	Polonia	Łaziska	Górne	 17	 26	 21:15
8	 GKS	Radziechowy-Wieprz	 17	 22	 21:18
9	 LKS	Wilki	Wilcza	 17	 21	 25:27
10	 KS	Unia	Racibórz	 17	 19	 23:24
11	 MKP	Odra	Centrum	Wodzisław	 17	 18	 25:21
12	 GKS	Dąb	Gaszowice	 17	 18	 21:40
13	 LKS	Goczałkowice	 17	 17	 17:24
14	 TS	Podbeskidzie	II	BB	 17	 16	 23:34
15	 KS	Spójnia	Landek	 17	 14	 14:25
16	 KS	Płomień	Połomia	 17	 7	 14:55

ISKRA BŁYSZCZAŁ
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www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY - USTROŃ. (33)854-
53-98.

KOMANDOR - Cieszyn, ul. 
Stawowa 27 - szafy, garderoby, 
zabudowy wnęk z drzwiami 
przesuwanymi i nie tylko... Za-
mów bezpłatny pomiar. RATY 
0% 728-340-518, (33)854-22-
57. www.komandor.pl

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

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

SKUP SAMOCHODÓW UŻY-
WANYCH TEL. 883-740-728.

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

MOUNTAIN-MED - profe-
sjonalny masaż medyczny, ta-
ping, fizykoterapia, stacjonarnie  
i u pacjenta. Ustroń, ul. Tury-
styczna 6. 535-387-898.
  
AMBACAR-BIS Skoczów, 
używane części do samochodów 
osobowych. 733-913-181. 505-
634-557.

Cyklinowanie bezpyłowe par-
kietów, desek. Odnawianie scho-
dów.Tanio! 666-989-914. 

Tani wywóz fekalii, usługi 
beczkowozem. 516-233-242, 
511-482-407, www.wywoz-
-szamba24.pl.

Emerytka zaopiekuje się starszą 
osobą (spacery, czytanie) na 
terenie Ustronia. 503-835-156.

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

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE

www.ustron.pl

ZDANIEM BURMISTRZA
Dla każdego mniejszego czy większego miasta niezwykle istot-

ne są pewne charakterystyczne dla niego symbole. Są to niejako 
atrybuty samodzielności. Jednym z ważniejszych takich symboli 
jest herb miasta. W ustrońskim samorządzie na temat herbu od 
kilkunastu lat toczy się dyskusja. Praktycznie od pierwszej kadencji 
dyskutuje się o naszym herbie. W tej pierwszej kadencji po 1990 
r. powstała też flaga Ustronia. Jak wiemy znane są dwie wersje 
naszego herbu. Obecna, bardzo dobrze rozpoznawalna, zgodna 
z charakterem miasta, co symbolizuje piramida i słońce. Wersja 
starsza z pługiem nawiązywała do historycznych uwarunkowań 
osady rolniczej. Na ostatniej sesji Rady Miasta przekazano rad-
nym propozycję herbu, która uzyskała pozytywną opinię Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podstawę do wydania 
opinii przez ministra stanowiła z kolei pozytywna uchwała Ko-
misji Heraldycznej, będącej organem opiniodawczo-doradczym  
w sprawach związanych z ustanawianiem herbów i innych symboli. 
(...) Dotychczasowy herb będzie wykorzystywany jako nasze logo 
z uwagi na to, że jest bardzo charakterystyczny, kojarzy się z na-
szym miastem i oddaje jego uzdrowiskowy charakter. Trudno sobie 
wyobrazić, by dotychczasowy herb został całkowicie zapomniany 
czy pominięty. Jako logo doskonale opisujące nasze miasto i jego 
charakter, będzie rozpoznawalnym elementem wykorzystywanym 
łącznie i zamiennie z herbem.

O MISTRZU Z USTRONIA
W tym roku profesor Ryszard Demel, światowej sławy witrażysta, 

malarz, wykładowca uniwersytecki, działacz polonijny, otworzy 
we Włoszech retrospektywną wystawę swoich dzieł. W wernisażu, 
obok osobistości ze świata sztuki, kultury, nauki, weźmie udział 
delegacja z Ustronia, miasta, w którym artysta się urodził. Taki 
wniosek wysunięto podczas spotkania inaugurującego wystawę 
prac Mistrza z Padwy w Ustroniu.                   Wybrała:(lsz) 

10 lat temu - 2.04.2009 r.

*  *  *

 28.03      Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76 
29-30.03  Pod Najadą      ul. 3 Maja 13    tel. 854-24-59
31.03-1.04 Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
2-3.04    Na Szlaku      ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73
4-5.04    Rumiankowa      ul. Skoczowska 76   tel. 300-30-40
6-7.04    Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
8-9.04    Na Zawodziu      ul. Sanatoryjna 7    tel. 854-46-58
Dyżur w godzinach 8.00-22.00. 

      

DYŻURY APTEK

Oo, też sobie taką zrobię.                                            Fot. A. Jarczyk

29.03. 10.00 2 Forum Antysmogowe – powstrzymać smog – wyzwa- 
    nia i rozwiązania dla Polski, Sala kinowa Uzdrowiska 
29.03 17.00 „ZACZNIJ OD BACHA” - Koncert pedagogów i uczniów 
    Ogniska Muzycznego, MDK „Prażakówka”
30.03 9.00  Sprzątanie Lipowca, (zbiórka przy OSP)
30.03 10.00 „Mój Grechuta” – warsztaty edukacyjno-artystyczne, 
     Zbiory Marii Skalickiej
31.03 9.00 Zebranie Towarzystwa Wędkarskiego, Rybaczówka 
    na stawach
1.04 10.00 Spotkanie Miłośników Kuźni Ustroń, Muzeum Ustroń- 
    skie
4.04 17.00 Zebranie mieszkańców Nierodzimia, SP-6
6.04 9.00 Sprzątanie Nierodzimia, zbiórka w „Olszynce”
9.04 16.00 Warsztaty szycia wielkanocnych kurek, czytelnia 
    biblioteki
13.04. 8.00 Ustrońskie Targi Staroci, MDK „Prażakówka”

KONKURSY I PRZETARGI 
21.03.2019 r. został opublikowany konkurs ofert pn. Zakup  
i dostawa kompostowników – termin składania ofert – do dnia 
29.03.2019 do godziny 10:00.
21.03.2019 r. został opublikowany konkurs ofert pn. Czyszczenie 
i udrażnianie kanalizacji deszczowej na ul. Szpitalnej w Ustroniu 
– termin składania ofert – do dnia 29.03.2019 do godziny 10:00.
Więcej na: www.ustron.bip.info.pl
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50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) ochronny kombinezon roboczy,  
8) miasto pod Czantorią,  9) teren ćwiczeń wojskowych,  
10) chroniona roślina górska, 12) czasem ma wielkie oczy,  
14) pisemne opracowanie zagadnienia, 15) drzewo liściaste,  
16) taniec ludowy, 19) do pstrykania fotek, 22) imię żeńskie,  
23) zegarek sędziego sportowego, 24) pospolity zając.
PIONOWO: 2) zaleta, 3) bydło na łące, 4) włoski księżyc, 
5) amerykańskie województwo, 6) czas wyboru papieża, 
7) szczegółowe dane, 11) rodzaj ustroju państwowego, 
13) duże kłopoty, 17) indyjska złotówka, 18) zamieszkane 
terytorium - państwo, 20) z niej benzyna, 21) męska klatka 
piersiowa.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 5 kwietnia.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 11

CZAS WIELKIEGO POSTU

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Wanda Brudna 
z Ustronia, ul. Bema. Zapraszamy do redakcji.

K R Z Y Ż Ó W K A

Nie taki dawny Ustroń, 2006 r.                                   Fot. W. Suchta

* 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.
 

13/2019/4/R

Szachy rozwiązanie z GU nr 12:  1. Ge4

13/2019/5/R

SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23 

tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY

TOWARZYSTWO 
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

w Ustroniu Spółka z o.o., ul. Rynek 4, 
tel/fax 33 854 58 61

na podstawie Zarządzenia nr 7/2019
ogłasza przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego

 położonego w Ustroniu przy ul. Daszyńskiego 69/1 
o pow. 55,34 m²

Cena wywoławcza: 160 800,00 zł 
(cena nie zawiera podatku VAT)

 Wadium: 16 080,00 zł
Postąpienie w wysokości 1700 zł.

Lokal usytuowany jest na parterze w budynku wielomieszkanio-
wym, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, komórki-spiżarki  
i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 14,70 m². Działki 
gruntu objęte są księgami wieczystymi KW Nr BB1C/00045769/3 
oraz BB1C/00079304/3, nieruchomość lokalowa ma urządzoną księgę 
wieczystą KW Nr BB1C/00081484/5. 
   Przetarg odbędzie się w dniu 17.04.2019 r. o godz. 12:00 w sie-
dzibie TBS w Ustroniu Spółka z o.o. przy ul. Rynek 4.

Cena sprzedaży lokalu stanowi jego wylicytowaną kwotę. Cenę 
sprzedaży nabywca zobowiązany będzie uiścić najpóźniej w przed-
dzień zawarcia umowy sprzedaży. 

Warunkami  przystąpienia do przetargu są:
1. okazanie dowodu wpłaty wadium,
2. okazanie dowodu tożsamości,
3. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem sprze-

daży lokali mieszkalnych (strona internetowa TBS www.tbs.ustron.
pl , BIP Urząd Miasta Ustroń).

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy TBS  
w Ustroniu Spółka z o.o., w Banku Spółdzielczym w Ustroniu, nr 
konta 60 8129 0004 2001 0026 1209 0002.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ustroniu Sp. z o.o. 
zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu  
w całości lub części bez podania przyczyn.

Lokal zostanie udostępniony do obejrzenia po wcześniejszym 
kontakcie telefonicznym: 33 854 58 61.

Ponadto:
W związku z faktem, iż prawo użytkowania wieczystego nie-

ruchomości gruntowych przypisanych do sprzedawanego lokalu 
przekształciło się w prawo własności, nowy właściciel będzie wnosił 
opłatę na rzecz dotychczasowego właściciela gruntów, tj. Gminy 
Ustroń w wysokości 215,94 zł/rocznie.

13/2019/6/R
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znowu mamy okazję do wielkiej fety, bo 
25 marca tenisiści spod Czantorii znów 
stanęli na najwyższym stopniu podium. 

Jaroslav Pospisil, Paweł Ciaś, Grzegorz 
Panfil, Mateusz Kowalczyk, Piotr Matu-
szewski pod wodzą kapitana i prezesa 
UKS Beskidy Aleksandra Panfila, tak jak 
w poprzednich mistrzostwach, pokonali 
w finale Grunwald Poznań, warto za-
znaczyć, że po raz drugi 4:0. Jeśli wziąć 
pod uwagę także wyniki ćwierćfinału  
i półfinału, ustrońska drużyna nie ma 
sobie równych w Polsce. 

Ćwierćfinały – UKS Beskidy Ustroń 
– Fundacja Szczecińska Akademia Te-
nisowa 4:0: Pospisil – Galus 6:7 (5), 7:6 
(5), 6:4; Ciaś – Wetoszka 6:1, 6:0; Matu-
szewski – Stochmal 6:2, 6:2; Kowalczyk 
– Rudnicki 6:4, 6:4.

Półfinały – UKS Beskidy – SKT Cen-
trum Bydgoszcz 4:0: Pospisil – Sko-
nieczny 6:4, 6:0; Ciaś – Sytkow 6:4, 6:4; 
Panfil – Majchrowicz 7:6 (5), 3:6, 6:1; 
Kowalczyk – Szmyrgała 7:6 (2), 6:3. 

Finał: UKS Beskidy – Grunwald Po-
znań 4:0: Pospisil – Drzewiecki 6:3, 7:6 
(0); Ciaś – Walków 7:5, 6:4; Panfil – Ka-
liszewski 6:3, 6:3; Kowalczyk – Kapaś 
7:6 (6), 6:0.  

Klub UKS Beskidy dziękuje sponso-
rom: Miasto Ustroń, Grupa Zarmen, GK 
FORGE Grelowski, JSW SA, Centrum 
Szkoleniowe Żaneta Panfil, Viol – Dent.  
                                                         (mn)

(cd. ze str. 1)

UKS BESKIDY
MISTRZ POLSKI

ZWYCIĘSKI MARSZ
Siódmego marca wystartowała faza play-

-off Śląskiej Ligi Wojewódzkiej Młodzików, 
czyli rywalizacja czterech drużyn, z któ-
rych tylko dwie najlepsze uzyskają awans 
do pierwszej rundy Mistrzostw Polski.  
W pierwszej kolejce zdolni szczypiorniści 
z Ustronia udali się do Rudy Śląskiej, gdzie 
zmierzyli się z miejscowym Grunwaldem. 
Zdecydowanym faworytem tego spotka-
nia był MKS Ustroń i trzeba przyznać, że 
podopieczni trenera Piotra Bejnara z tej roli 
wywiązali się wzorowo, ponieważ po pierw-
szej połowie prowadzili 20:9, natomiast całe 
spotkanie zakończyło się ich zwycięstwem 
42:20. Na szczególne pochwały po tym 
meczu zasłużyli sobie ustrońscy skrzydłowi, 
ponieważ Piotr Gawlas zdobył 14 bramek, 
natomiast Patryk Siekierka zapisał na swoim 
koncie 9 trafień. Cztery dni po zwycięstwie 
nad Grunwaldem ustrońscy szczypiorniści 
zmierzyli się na swojej hali z SPR Pogonią 
1945 Zabrze. Starcie to zapowiadało się 
ekscytująco, ponieważ na parkiecie mierzyły 
się dwa, jedyne niepokonane zespoły w wo-
jewództwie, a z trybun swych ulubieńców 
dopingowali sympatycy obu drużyn. Już od 

pierwszych minut było widać niezwykle 
wysoki i wyrównany poziom obu drużyn. 
Po pierwszej połowie w lepszej sytuacji byli 
zabrzanie, którzy prowadzili 12:11. Po prze-
rwie do głosu doszli podopieczni trenera 
Piotra Bejnara, którzy stopniowo budowali 
swoją przewagę i ostatecznie zwycięży-
li 25:17. Najlepiej rzucającym zawodni-
kiem tego spotkania był Aleksander Bejnar  
(8 bramek), ale na słowa uznania zasłużył 
również Piotr Browarczyk, który obronił 
16 z 33 rzutów. Osiemnastego marca MKS 
Ustroń udał się do Zawiercia, gdzie o kolej-
ne zwycięstwo rywalizował z miejscowym 
Viretem. Pierwsza połowa tego spotkania 
była niezwykle wyrównana i zacięta, a oba 
zespoły zdobyły po trzynaście bramek. 
W drugiej połowie obraz gry nie uległ 
zmianie, jednak po prawdziwym horrorze  
w końcówce, triumf mogli świętować młodzi 
i zdolni podopieczni trenera Piotra Bejnara, 
którzy okazali się lepsi o jedno trafienie  
i zwyciężyli 22:21. Teraz ustrońskich szczy-
piornistów czekają rewanże, a później,  
w przypadku awansu, rywalizacja na pozio-
mie Mistrzostw Polski. Arkadiusz Czapek 

Fot. K. Medwid

TERMINARZ ROZGRYWEK SEZON 2018/2019 
runda wiosenna Klasa B - Podokręg Skoczów

14.04	 godz.	11:00	 LKS	Błękitni	Pierściec	–	KS	Nierodzim
22.04 godz. 11:00 KS Nierodzim – LKS Błyskawica II Kończyce Wlk.
28.04	 godz.	11:30	 LKS	Spójnia	Górki	Wielkie	–	KS	Nierodzim
5.05 godz. 11:00 KS Nierodzim – LKS Rudnik
12.05  KS Nierodzim pauzuje
19.05	 godz.	16:00	 MKS	Promyk	Golasowice	–	KS	Nierodzim	
26.05 godz. 11:00 KS Nierodzim – LKS Iskra Iskrzyczyn
2.06	 godz.	17:00	 GKS	Morcinek	Kaczyce	–	KS	Nierodzim	
9.06 godz. 17:00 KS Nierodzim – LKS Ochaby 96


