TYGODNIK MIEJSKI

UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

W numerze m.in. o przyszłości Przedszkola nr 2,
inicjatywach mieszkańców ws. dbania o czystość
dzielnic, latających wiewiórkach, rozważaniach
nt. lasów puszczańskich,
watasze wilków, płonącym
samochodzie.
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O Konkursie Recytatorskim piszemy na str. 9.

Fot. M. Niemiec

STRAJK MA BYĆ SKUTECZNY,
A NIE WYGODNY
Kiedy we wtorek wieczorem zamykaliśmy ten numer gazety, nie było porozumienia pomiędzy Związkiem Nauczycielstwa Polskiego a rządem i realna była groźba
strajku nauczycieli oraz niepedagogicznych pracowników placówek oświatowych
od 8 kwietnia do odwołania. W artykule piszemy, jak będzie przebiegał strajk
w Ustroniu, czy rodzice będą mogli posłać dzieci do szkół i przedszkoli, czy odbędą
się egzaminy gimnazjalne.

Te wszystkie sprawy omawiane były
we wtorek 2 kwietnia w sali sesyjnej
Urzędu Miasta Ustroń, gdzie odbyło się

KUŹNIA NA
PIĄTKĘ
Po wyjazdowym meczu piłkarze Kuźni
objęli prowadzenie w IV lidze śląskiej.
To historyczny sukces.
(cd. na str. 16)

spotkanie w sprawie strajku. Prezes Koła
ZNP w Ustroniu Ewa Lankocz rozmawia-

(cd. na str. 2)

NUTKA DO NIEBA
To była niezwykła impreza – piękna i wzruszająca, a że muzyka jest mową duszy,
więc w podziękowaniu za wielkie zaangażowanie Henryka Banszla, zmarłego
w 2017 r. długoletniego prezesa Towarzystwa Kształcenia Artystycznego,
koncert ten dedykowali mu nauczyciele i uczniowie Ogniska Muzycznego
wespół z Zarządem TKA.
29 marca w MDK „Prażakówka” zebrali się liczni goście wraz z najbliższą
rodziną na czele z żoną Teresą, przedstawicielami władz miasta i powiatu.
Przygotowania do tej uroczystości roz4 kwietnia 2019 r.

		

poczęto przed kilku miesiącami, a pomysłodawcą tej konwencji, koordynatorem
i współautorem scenariusza była pełniąca
obowiązki prezesa Elżbieta Sikora.
(cd. na str. 4)

Wiosną Kuźnia nie do zatrzymania.
d
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STRAJK MA BYĆ SKUTECZNY,
A NIE WYGODNY
(cd. ze str. 1)

ła z dyrektorami ustrońskich placówek oświatowych, w spotkaniu
wzięła udział wiceburmistrz Ustronia Dorota Fijak i inspektor ds.
oświaty Urzędu Miasta Ustroń Magdalena Kozłowska.
Tego dnia toczyły się w Warszawie rozmowy ostatniej szansy,
ale propozycje wysuwane przez rząd i nieugięta postawa ZNP
nie rokowały dobrze. Gdy zamykamy ten numer nie ma porozumienia, więc decyzja o rozpoczęciu strajku 8 kwietnia pozostaje
w mocy.
Przypomnijmy, że związek żąda m.in.: podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych
pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących
nauczycielami o 1000 zł z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r.,
podwyższenia poziomu finansowania oświaty z budżetu państwa,
wycofania się minister edukacji Anny Zalewskiej ze zmian, które
wydłużały ścieżkę awansu i wiązały ją z oceną pracy nauczyciela.
Jeśli nie zostaną spełnione ich postulaty, strajk rozpocznie się w
poniedziałek i potrwa do odwołania. Sprawę komplikuje fakt, że
od 10 do 12 kwietnia powinny się odbyć egzaminy gimnazjalne,
a od 15 do 17 egzaminy ósmoklasistów, na podstawie których
odbywa się rekrutacja do szkół średnich. Natomiast początek
matur w 2019 roku wyznaczono na 6 maja.
Ewa Lankocz poinformowała na początku, że w Ustroniu
w referendum, w którym zadecydowano o przeprowadzeniu
strajku wzięło udział 428 osób. Wszystkie te osoby związane
z w jakikolwiek, choćby najmniejszy sposób – 1, 2 godziny
w tygodniu – z ustrońskimi placówkami. Zagłosowało 325 osób,
a za strajkiem opowiedziało się 260, czyli ok. 80 %. Taki wynik
upoważnia związek do ogłoszenia strajku. Następnie prezes
koła wyjaśniła sprawy organizacyjne. Strajk rozpocznie się 8
kwietnia i potrwa do odwołania. W każdej szkole i przedszkolu
(z wyjątkiem Przedszkola nr 5 w Lipowcu, gdyż tam strajk nie

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

* * *

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.

* * *

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.

* * *

TERMIN PŁATNOŚCI
ZA ODPADY KOMUNALNE

ŚWIAT IKONY – WERNISAŻ WYSTAWY

Burmistrz Miasta Ustroń informuje,
iż termin płatności I raty opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi upływa w dniu 5.04.2019 r. Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń w godz. 7.30 do 15.30 lub
na rachunek bankowy Miasta Ustroń.

Muzeum Zbiory Marii Skalickiej zaprasza na wernisaż nowej
wystawy czasowej: „Świat Ikony”, której autorem jest Krzysztof
Liszka. Tytuł ekspozycji wskazuje na pewną odrębność i wyjątkowość świata ikon, tajemniczych i fascynujących dla odbiorców
z kręgu zachodniego chrześcijaństwa. Ich uniwersalne piękno
i kryjąca się za nim duchowa głębia inspiruje malarzy, nie tylko
profesjonalnych, a odbiorców zachęca, by się w ten świat zagłębili.
Zapraszamy na spotkanie z autorem ikon Krzysztofem Liszką
podczas wernisażu w sobotę 6 kwietnia o godz. 17.00. Wstęp wolny.

Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Ustroniu serdecznie zaprasza na
prelekcję mgr. Stanisława Kaweckiego
pt. „Pielęgnowanie przydomowych
ogródków”, która odbędzie się 11
kwietnia o godz. 17.00 w Muzeum
Ustrońskim. Serdecznie zapraszamy.

(cd. na str. 6)

to i owo
z

okolicy

Najlepszym dzielnicowym
powiatu cieszyńskiego został
asp. Marcin Myrmus. Pełni on
służbę w Komisariacie Policji
w Skoczowie. Statuetkę, dyplom i nagrodę finansową odebrał podczas marcowej sesji
Rady Powiatu Cieszyńskiego.

* * *

W gminie Skoczów startują
zebrania wiejskie oraz wybo-
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ry rad sołeckich i sołtysów.
Pierwsze z nich odbędzie się
10 kwietnia w Kowalach,
a następnie w Ochabach, Wilamowicach i Wiślicy.

* * *

Fontanna w centrum Chybia
(były takie plany) nie zostanie napełniona solanką. Zadecydowały względy bezpieczeństwa i spore koszty tego
przedsięwzięcia.

* * *

Rozpoczyna się przebudowa
ulicy Czarne w Wiśle. Zmodernizowany zostanie odcinek
o długości prawie 3 km. Wartość zadania wynosi około 18
mln zł, z czego blisko 9,17
mln zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu

* * *

Rozwoju Regionalnego. Pozostałe koszty poniesie powiat
cieszyński przy udziale miasta
Wisły (2,1 mln zł). Planowany
termin zakończenia zadania to
koniec maja 2020 roku.

* * *

Wyremontowana zostanie
wieża cieszyńskiego ratusza.
Modernizacja obejmie ponadto wymianę okien i drzwi
oraz renowację i malowanie
elewacji. W planach jest zamontowanie windy zewnętrznej na budynku Urzędu Miejskiego.

* * *

Na Stecówce u Kukuczków
letnią porą spotykają się gajdosze i dudziarze z tzw. łuku
karpackiego. Występują ka-

pele i muzykanci z Beskidów,
Podhala, Czech i Słowacji.
Tego lata też tak będzie.

* * *

Rzeka Piotrówka ma swe
źródła w Zamarskach i płynie przez Hażlach, Kończyce Wielkie, Kończyce Małe,
Zebrzydowice, Marklowice
i Piotrowice, by ujść do Olzy
w rejonie Gołkowic.

* * *

Za wiosenne porządki zabrano
się w Trójwsi Beskidzkiej.
Do połowy kwietnia potrwa
zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci.
W Koniakowie, Jaworzynce
i Istebnej wyznaczono miejsca, gdzie mieszkańcy mogą
zwozić graty.
(nik)
4 kwietnia 2019 r.

KRONIKA MIEJSKA
NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA
JUBILATÓW:

Anna Bałon zd. Szarzec 		
Zenon Bebłot			
Anna Cicha zd. Szarzec 		
Helena Cieślar zd. Krzyżanek
Józef Dustor 			
Zbigniew Gamrot 		
Paweł Gogółka 			
Irena Izdebska zd. Osadczuk
Michał Kamiński 		
Danuta Kołaczyk zd. Domka
Edward Kostka 			
Anna Kret
		
Władysław Łuka 		
Zofia Maculewicz zd. Sowiar
Czesława Malina zd. Myrmus
Helena Niemczyk zd. Kral
Bronisław Pastuszka 		
Józef Pilch 			
Krystyna Ruszkowska zd. Kowalska
Jan Sikora 			
Zofia Staniek zd. Nowak 		
Ryszard Torbus 			
Zofia Wałaska zd. Nowak 		

lat 85
lat 80
lat 80
lat 98
lat 80
lat 93
lat 99
lat 85
lat 96
lat 80
lat 80
lat 92
lat 85
lat 93
lat 91
lat 91
lat 80
lat 80
lat 80
lat 91
lat 85
lat 80
lat 85

ul. A. Brody
ul. Chałupnicza
ul. Jelenica
ul. Obrzeżna
ul. Źródlana
ul. M. Konopnickiej
ul. Słoneczna
ul. 3 Maja
ul. Słoneczna
ul. Cieszyńska
ul. Bładnicka
ul. M. Konopnickiej
ul. Jelenica
ul. Chabrów
ul. Cieszyńska
ul. Partyzantów
ul. Akacjowa
ul. J. Sztwiertni
ul. J. Sztwiertni
ul. Myśliwska
ul. Bernadka
ul. Sikorskiego
ul. Chabrów

* * *
CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:

Irena Kuczera		
Tadeusz Micun		
Michał Biernat		

lat 92
lat 82
lat 73

os. Manhatan
os. Centrum
ul. Daszyńskiego
14/2019/1/N

„Dziś moją duszę w ręce Twe powierzam, mój Stworzycielu i najlepszy Ojcze.
Do domu wracam jak strudzony pielgrzym,
a Ty z miłością przyjmij mnie z powrotem”.

Serdeczne podziękowania
za okazane wyrazy współczucia,
wsparcie i wszelką pomoc,
ofiarowane msze św. i modlitwę, złożone wieńce i kwiaty
oraz liczny udział w pogrzebie

śp.

Jana Palowicza

rodzinie, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom,
kolegom z dawnego Liceum Mechanicznego w Cieszynie,
ks. Mirosławowi Szewieczkowi za prowadzenie ceremonii
i wygłoszone Słowo Boże
oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu

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

STRAŻ MIEJSKA
25 III 2019 r.
Prowadzono kontrole porządkowe
nieruchomości przy ul. A. Brody.
Sprawdzano m.in. wywóz nieczystości ciekłych.

25 III 2019 r.
Nakazano naprawę uszkodzonej
tablicy reklamowej przy ul. Cieszyńskiej.
26 III 2019 r.
Prowadzono kontrole porządkowe
nieruchomości przy ul. Sanatoryjnej. Sprawdzano m.in. wywóz
nieczystości ciekłych.
26 III 2019 r.
Nakazano zaprowadzenie porządku na nieruchomości przy ul.
Wczasowej.
27 III 2019 r.
Interweniowano przy ul.
J. Sztwiertni ws. padniętego psa.
Zwierzę zostało przewiezione do
utylizacji.
28 III 2019 r.
Dalszy ciąg kontroli porządkowych
nieruchomości, tym razem przy ul.
Myśliwskiej. Sprawdzano m.in.
wywóz nieczystości ciekłych.
29 III 2019 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia interweniowano przy ulicach Jelenica
i A. Brody ws. czarnego dymu
wydobywającego się z kominów.
W obu przypadkach przeprowadzono kontrole przydomowych
kotłowni.
30 III 2019 r.
Interweniowano przy ul. Źródlanej
ws. bezpańskiego psa, który został
przewieziony do schroniska.
30 III 2019 r.
Interweniowano przy ul. Pasiecznej ws. padniętej sarny. Została
(aj)
zabrana do utylizacji.

ANGIELSKI U DOMINIKANÓW
W związku z dużym zainteresowaniem otwieramy kolejne grupy
dla dorosłych i seniorów. Zapraszamy nie tylko katolików, ale
wszystkich zainteresowanych nauką języka. Zajęcia odbywają
się w bibliotece w poniedziałki. Koszt: 10 zł za 60 min. Zapisy
i więcej informacji w zakrystii lub drogą mailową: hermaniceop@
gmail.com

* * *

SZYCIE
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 Biblioteki. Zapisy oraz wszelkie informacje: 33 854 2340 wew. 22. Serdecznie
zapraszamy!
14/2019/2/R

składa

żona z rodziną
14/2019/2/N

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia,
złożone wieńce i kwiaty
oraz udział w uroczystości pogrzebowej

śp. Tadeusza

Micun

znajomym, sąsiadom, działkowcom i wszystkim
uczestnikom pogrzebu
składają żona, córka i wnuczki

4 kwietnia 2019 r.
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ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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
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Filharmonicy ustrońscy na tle portretu Henryka Banszla.

Fot. L. Szkaradnik

NUTKA DO NIEBA
(cd. ze str. 1)

Popisy muzyków, a zarazem nauczycieli
oraz adeptów tej sztuki przeplatane były

wybornymi komentarzami konferansjerów
Aleksandry Hatlas i Szymona Staniszew-

Gwiazda wieczoru Ewa Uryga. Fot. L. Szkaradnik

Mistrz gitary Radek Stojda. Fot. L. Szkaradnik

skiego, którzy prezentując występujących
i wspominając zasługi prezesa, a także
związane z nim anegdoty, wzbudzali
w słuchaczach serdeczny uśmiech i łzę
w oku, puszczając nutkę do nieba. Do
wspomnień włączyły się także Urszula Lapczyk, skarbnik TKA, najdłużej,
bo 22 lata współpracująca z Prezesem,
i kierownik Ogniska, Agnieszka Durlow.
Koncert był doprawdy widowiskowy,
co było również zasługą gwiazdy wieczoru, znakomitej wokalistki Ewy Urygi, która występowała już na ustrońskiej scenie
w początkach swej kariery, biorąc udział
w V Festiwalu Piosenki Czeskiej i Słowackiej. Jej liryczne utwory, prezentowane
na ostatnich płytach, niektóre wykonywane z nieodżałowanej pamięci ikoną
polskiej muzyki Zbigniewem Wodeckim
oraz wyjątkowy urok osobisty śpiewaczki
oczarowały słuchaczy.
Koncerty Ogniska Muzycznego stanowią zawsze okazję do zaprezentowania swoich możliwości zarówno
przez nauczycieli, jak również uczniów.
W ten czarowny wieczór z efektownymi
popisami wystąpili na estradzie: Agnieszka i Krzysztof Durlowowie, Joanna
Lipowczan-Stawarz, Bronisław Greń,
Urszula Białek, Renata Badura-Sikora,
Danuta Gajdzica-Szewczyk, Lidia Barczuk, Urszula Chwastek oraz ich uczniowie: Amadeusz Wisełka, Szymon Mirga,
Kamil Gruszka, Radosław Stojda, Hanna
Morel, Anna Raszka i Piotr Gawlas.
A że muzyka nie może się tak po prostu
skończyć, więc na finał zagrali Filharmonicy Ustrońscy, czyli kilkanaście małych skrzypaczek i jeden skrzypek wraz
z nauczycielami, a wszyscy dotychczas
występujący zostali również zaproszeni
na scenę.
To wzruszające muzyczne spotkanie, osnute pogodnymi wspomnieniami
o zasłużonym dla TKA człowieku, było
kolejną wartościową imprezą w tej prężnie działającej placówce kultury, kontynuującej tradycje zapoczątkowane przez
jej dawnego kierownika Jana Nowaka,
którego 40. rocznica śmierci przypada
w tym roku.
Lidia Szkaradnik
14/2019/3/R
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WIADOMOŚCI
z RATUSZA

O ewentualnym przeniesieniu
Przedszkola nr 2 mówi
burmistrz Przemysław Korcz

Wśród prelegentów obecni byli Paweł Waszek, mistrz kominiarski oraz Adam Rybicki, dyrektor
medyczny Uzdrowiska Ustroń.
Fot. A. Jarczyk

JAK POWSTRZYMAĆ SMOG
29 marca odbyło się II Forum antysmogowe pt.: „Powstrzymać smog – wyzwania i rozwiązania dla Polski”, zorganizowane przez Polsko-Amerykańskie Kliniki
Serca i Uzdrowisko Ustroń. Konferencja
skupiła prelegentów z różnych organizacji i instytucji, omawiano wpływ smogu
na zdrowie i życie człowieka oraz na
środowisko.
Wykłady inauguracyjne wygłosili ks.
dr Witold Kania, przedstawiciel ks. abpa
Wiktora Skworca, który przytoczył papieskie encykliki nawołujące do ochrony
stworzenia oraz prof. Paweł Buszman,
prezes zarządu Polsko-Amerykańskich
Klinik Serca, który mówił o tym, w jaki
sposób smog przyczynia się do utraty
zdrowia i życia ludzi.
Forum podzielone było na wykłady
z zakresu zdrowia, gospodarki i społeczeństwa. Nie zabrakło paneli dyskusyjnych,
w których brali udział ustroniacy – burmistrz Przemysław Korcz, wspomniany
już prof. Buszman, dyrektor medyczny
Uzdrowiska Ustroń Adam Rybicki i mistrz
kominiarski Paweł Waszek.
– Pomimo dużej świadomości społecznej nadal palimy byle jak. Wynika to
z naszych złych nawyków grzewczych
oraz z cen za paliwa. Mam jednak nadzieję, że pójdziemy w stronę ekologii, nabę-

Uczestnicy konferencji o smogu.
4 kwietnia 2019 r.

		

dziemy kotły spełniające odpowiednie
normy – mówił Waszek. Z kolei Rybicki
mówił o postawach proekologicznych
wśród pacjentów.
– Pacjenci do nas przyjeżdżający dostają
nie tylko ruch, gimnastykę, rehabilitację,
ale także edukację. To jest jeden z warunków, bez tego nie ma leczenia. Rocznie
leczymy ok. 30 tysięcy pacjentów, przez
co mamy bardzo duży wpływ na to, z jaką
informacją i wiedzą od nas wyjeżdżają.
Standardowe pytanie na powitanie to pytanie o palenie tytoniu. Gdybyśmy spojrzeli
na to inaczej to czy to pytanie ma sens, gdy
mamy np. pacjenta z Katowic czy Krakowa. Pacjent, który nie pali papierosów, na
skutek smogu i tak „wypala” dwa tysiące
papierosów rocznie. Od nas zależy to,
czy taki stan rzeczy będzie trwał, bo sami
jesteśmy sprawcami smogu. Edukacja jest
tu ważna – zaznaczał.
Burmistrz wprowadzał w dyskusję
ton optymistyczny mówiąc o programie
ZONE i tym, że mieszkańcy Ustronia dbają o to, jakimi paliwami palą w piecach.
Zaznaczył też, że jako miasto uzdrowiskowe nie mamy przekroczeń we wskaźnikach alarmujących o zanieczyszczonym
powietrzu.
Dyskusji było wiele, co z tego wyniknie
- czas pokaże.
Agnieszka Jarczyk

Fot. A. Jarczyk

Od rodziców dzieci, mieszkańców
i pracowników Przedszkola nr 2, które
mieści się przy rondzie u zbiegu ulicy
Daszyńskiego i Cieszyńskiej, otrzymuję
pełne niepokoju pytania o losy placówki.
Chciałbym podkreślić, że nie było, nie
ma i nie będzie planów likwidacji Przedszkola nr 2, faktem jest jednak zły stan
budynku i konieczność przeprowadzenia
poważnych remontów. Aby Rada Miasta
Ustroń mogła pracować, rozpatrywać
różne opcje i podejmować decyzje, musi
posiadać jakieś informacje. Jest brane
pod uwagę przeniesienie przedszkola do
Szkoły Podstawowej nr 2, ale na razie
nie zapadły w tej sprawie żadne decyzje. Odbyła się wizja lokalna i rozmowy
z panią dyrektor SP-2, żeby sprawdzić,
czy w ogóle jest taka możliwość. Dlaczego ta szkoła? Bo jest najbliżej położona,
a w związku z wygaszeniem Gimnazjum
nr 2, w jej budynku mogłyby znaleźć się
odpowiednie warunki lokalowe. Pani
dyrektor SP-2 wskazała hipotetyczne
miejsce na przedszkole, nie chcę tu mówić
o szczegółach, ale to miejsce atrakcyjne,
zarówno pod względem lokalowym, jak
i położenia, z możliwością stworzenia
osobnego wejścia. Mając takie dane,
można się przyjrzeć temu rozwiązaniu,
tak żeby nasze dzieci mogły przebywać
w jak najkorzystniejszych warunkach. Bo
najważniejsze, co brane jest pod uwagę
w tych rozważaniach, to dobro dzieci,
to ich bezpieczeństwo, odpowiedni standard placówki i komfort przebywania
w przedszkolu.
Obecnie w dwóch szkołach funkcjonują
przedszkola. Najpierw, kilka lat temu do
Szkoły Podstawowej nr 3 zostało przeniesione przedszkole w Polanie, a we
wrześniu 2018 roku, po modernizacji
i przystosowaniu części budynku, otworzyliśmy oddział przedszkolny w Szkole
Podstawowej nr 5 w Lipowcu. Można
sprawdzić, w jak dobrych warunkach
przebywają tam dzieci. Z wypowiedzi
dyrekcji, nauczycieli, rodziców wynika, że współistnienie szkół i oddziałów
przedszkolnych nie nastręcza żadnych
problemów.
Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że nie
mamy zamiaru likwidować Przedszkola nr
2, a zaplanowane na ten rok prace remontowe zostaną w nim przeprowadzone. Jest
brane pod uwagę przeniesienie placówki,
ponieważ musimy myśleć o przyszłości,
o tym, jak dużych nakładów wymaga
budynek, żeby spełniać wymogi i o optymalizacji wydatków na cele oświatowe,
gdyż są one w naszym mieście bardzo
wysokie.
(mn)
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Magdalena Kozłowska relacjonowała spotkanie przedstawicieli samorządu z wojewodą, Dorota
Fijak pytała o organizację pracy w placówkach, odpowiadała Ewa Lankocz. Fot. M. Niemiec

STRAJK MA BYĆ SKUTECZNY,
A NIE WYGODNY
(cd. ze str. 2)

będzie prowadzony) ognisko – czyli najmniejsza komórka ZNP powołuje komitet
strajkowy, składający się z 2, 3, 4 osób,
w zależności od potrzeb. Członkowie
komitetu strajkowego będą przebywać
w budynkach placówek od ich otwarcia
aż do zamknięcia. Nauczyciele, którzy
przystąpią do strajku, będą go prowadzić
w godzinach swojej pracy, czyli jedni od
godz. 8, inni np. od godz. 14. To samo
dotyczy pracowników niepedagogicznych.
Członkowie komitetu będą stać blisko wejścia i każda osoba przystępująca do strajku
od razu wpisze się na listę, podając imię
i nazwisko. Strajkujący przebywają na
terenie szkoły w jednym pomieszczeniu,
np. w pokoju nauczycielskim, świetlicy,
klasie, zależy to od dyrektora. Dyrektor
placówki musi otrzymać potwierdzoną
kopię listy osób strajkujących po przyjściu
ostatniego pracownika. 3 razy dziennie
komitet strajkowy ma obowiązek przekazać zarządom oddziałów ZNP raporty,
ile osób przystąpiło do strajku, jaki jest
to procent pracowników danej szkoły, ilu
pracowników przyjdzie jeszcze do pracy.
– Zgodnie z ustawą o sporach zbioro-

wych komitet strajkowy ma współpracować z dyrektorem szkoły i odwrotnie,
strajkującym nie wolno przeszkadzać
w pracy tym, którzy do strajku nie przystępują – mówiła Ewa Lankocz. – Chciałam
państwu przeczytać jeszcze jeden bardzo
ważny artykuł 26 Ustawy z dnia 23 maja
1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, który mówi, że „Kto w związku
z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną
funkcją: przeszkadza we wszczęciu lub
w prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego lub nie dopełnia
obowiązków określonych w tej ustawie
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.” To tak ku przestrodze,
gdyby komuś z państwa przyszło do
głowy wywierać presję na pracowników, którzy chcą strajkować. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Walczymy
o nas wszystkich, o nasze wynagrodzenia,
o nasze podwyżki, o oświatę, a ta walka
przekłada się zawsze na dobro oświaty
i dobro dzieci. Apeluję do państwa, żebyście pozwolili wziąć swoim pracownikom
udział w strajku, żebyście państwo zrozumieli ludzi, którzy są zdeterminowani, bo

Strajk odbędzie się w przedszkolach i Zespole Szkół Technicznych. Na zdjęciu dyrektorki:
Dagmara Pietrzycka-Rejowicz (P-6), Joanna Cieślar (P-4), Alina Brudny (P-2), Jolanta Heller
(P-7), Katarzyna Kaleta (ZST). Nie przystąpi do strajku Przedszkole nr 5.
Fot. M. Niemiec
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środowisko jest bardzo zdeterminowane
i chce to zademonstrować. Nigdy w historii oświaty nie było takiej mobilizacji, jak
jest teraz. Stanęliśmy pod ścianą.
Dyrektor G-1 Leszek Szczypka
w związku z egzaminami gimnazjalnymi
pytał, czy może zdarzyć się taka sytuacja,
że nauczyciele będą strajkować w poniedziałek, we wtorek, a w czasie egzaminów
- w środę, czwartek i piątek nie.
E. Lankocz odpowiadała, że to, jak
długo potrwa strajk w danej placówce
zależy od jej pracowników. Zakładając,
że nie dojdzie do porozumienia z rządem,
w jednej szkole strajk może trwać cały tydzień, w innej 2, a w jeszcze w innej 4 dni.
Jednak nie może być tak, że nauczyciele
będą strajkować w jednej szkole, gdzie
są zatrudnieni, a przyjdą do gimnazjum
przeprowadzić egzamin. W takiej sytuacji
egzamin się nie odbędzie.
– Spór zbiorowy to jest szczególny czas
– tłumaczyła przewodnicząca ustrońskiego koła ZNP. – Strajk przeprowadzamy
legalnie i zgodnie z literą prawa wszelkie
wcześniejsze zgody na udział w jakichkolwiek komisjach egzaminacyjnych są
zawieszone.
L. Szczypka mówił, że zapowiadane są
nowe rozporządzenia, zgodnie z którymi
pewne grupy zdające egzamin będą mogły
być połączone, a w komisjach zasiądą np.
emerytowani nauczyciele, na co usłyszał,
że nie jest to takie proste, bo członkowie
komisji muszą spełniać konkretne wymagania.
– Wczoraj byłam na spotkaniu zwołanym przez wojewodę śląskiego, na którym
obecna była śląska kurator oświaty oraz
dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworzu, i powiedziano nam, że
nowe rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia egzaminów pojawi się jutro (środa, 3 kwietnia) – wyjaśniała Magdalena
Kozłowska. – Członkiem komisji nie musi
być nauczyciel zatrudniony w danej szkole
i taki zapis prawdopodobnie znajdzie się
w tym rozporządzeniu. Możemy powołać
do komisji nauczyciela zatrudnionego
w innej szkole, ale ma to być nauczyciel
zatrudniony na podstawie karty nauczyciela, a nie na podstawie umowy cywilno-prawnej. Może to być nauczyciel z technikum, liceum, kuratoria zadeklarowały,
że wyślą swoich pracowników, którzy są
nauczycielami. Jeśli zaś chodzi o emerytów, to nie mamy na to pieniędzy i do
czasu egzaminów mieć nie będziemy. Nie
chcę, żeby moje słowa zostały odebrano
jako głos za lub przeciw, jestem neutralna,
ale chyba wszystkim nam zależy na tym,
żeby te egzaminy zostały przeprowadzone. Możemy poprosić o oddelegowanie
nauczycieli np. z naszego technikum.
– Ale to się nie uda, bo nikt nie będzie
wiedział, ile osób danego dnia przystąpi
do strajku – mówili chórem dyrektorzy.
– Właśnie tak – potwierdzała Ewa Lankocz. – Ile osób przystąpi danego dnia
do strajku, będziecie państwo wiedzieli
dopiero w danym dniu. Dyrektor nie ma
ani obowiązku, ani prawa żądać od pracownika deklaracji, czy będzie strajkował
w danym dniu. A odnosząc się do słów, że
egzaminy trzeba przeprowadzić dla dobra
4 kwietnia 2019 r.

dzieci, to dla dobra dzieci po ósmej klasie
i po gimnazjum egzaminów wcale nie
powinno być. Jest obowiązek szkolny do
18 roku życia, po co egzaminy? Uważam,
że są zupełnie niepotrzebne. Egzaminy
chce się na siłę przeprowadzić, a to nie
tędy droga.
– Podczas wczorajszego spotkania cały
czas podkreślano, że wszystkie sprawy
organizacyjne związane z funkcjonowaniem szkoły i egzaminami leżą w gestii
dyrektorów – kontynuowała Magdalena
Kozłowska. – Aż w końcu padło z sali
pytanie: „To po co nas tu zaprosiliście?
Trzeba było rozmawiać z dyrektorami.” Skończyło się na tym, że dzisiaj
wojewodowie i kuratorzy spotykają się
z premierem, ale nikt nie widzi rozwiązania w tej sytuacji. Na spotkaniu mówiono,
że w większych miastach mają powstać
sieci pomocowe do przeprowadzenia
egzaminów przez nauczycieli, którzy nie
przystąpią do strajku, ale tak naprawdę
próbowano się dowiedzieć czegoś od nas.
– Rząd i pani minister Zalewska do tej
pory twierdzi, że nauczyciele gimnazjów
się złamią, że się wystraszą, że dla „dobra”
dzieci zrezygnują z tego protestu. Czekają
do ostatniego momentu. Nie zrezygnujemy, wręcz przeciwnie, im większa jest
presja, tym większa nasza determinacja,
że musimy ten protest dokończyć.
Omawiano też kwestię opieki nad dziećmi, które nie mogą zostać w domu w czasie
strajku. W szkołach na pewno będą dyrektorzy i prawdopodobnie niektórzy nauczyciele. Każdy z nich może zaopiekować się
25 dziećmi, nie będzie jednak wiadomo,
ile danego dnia nauczycieli przystąpi do
strajku, a ilu będzie pracować. Lekcje na
pewno się nie odbędą, organizowane będą
zajęcia, choć trudno powiedzieć dla jakiej
liczby dzieci. W związku z tym, że w strajku mają wziąć udział również pracownicy
niepedagogiczni, kuchnie nie wydadzą
obiadów. Również w przedszkolach dzieci
nie otrzymają posiłków. Te, które przyjdą,
muszą przynieść swój prowiant.
ZUS przypomina, że zasiłek opiekuńczy

Strajk odbędzie się we wszystkich szkołach. Na zdjęciu dyrektorzy: Magdalena Herzyk (SP-1),
Grażyna Tekielak (SP-2), Jolanta Kocyan (SP-3), Roman Langhammer (SP-6), Leszek Szczypka (G-1), Joanna Iskrzycka-Marianek (G-2), Katarzyna Burzyńska (SP-5). Fot. M. Niemiec

przysługuje rodzicom nie tylko wtedy,
gdy ich dziecko zachoruje i wymaga
opieki, ale także w razie nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły.
Ewentualny strajk jest traktowany jako
nieprzewidziane zamknięcie i w takiej
sytuacji należy złożyć swojemu pracodawcy wniosek o zasiłek opiekuńczy,
do którego dołącza się oświadczenie
o nieprzewidzianym zamknięciu placówki. Taki zasiłek opiekuńczy przysługuje
rodzicom dzieci, które mają mniej niż 8 lat
(liczą się pełne ukończone lata) i wynosi
80 proc. wynagrodzenia.
Dyrektorzy uzgodnili wspólny tekst
informacji, która zostanie przekazana
wszystkim rodzicom przez dziennik elektroniczny, a brzmi ona następująco:
Informuję, że w przeprowadzonym
w naszej szkole referendum pracownicy
opowiedzieli się za strajkiem. W związku z powyższym istnieje możliwość, że
planowany od poniedziałku 8 kwietnia
2019 r. strajk nauczycieli i pracowników
oświaty odbędzie się także w naszej szkole
i trwać będzie do odwołania. Ponieważ
udział w strajku zadeklarowała zdecydowana większość nauczycieli, w czasie jego
trwania zajęcia dydaktyczne nie będą się
mogły odbywać. Nie będę też mogła/mógł

zapewnić dzieciom opieki. Zdaję sobie
sprawę z tego, że protest pracowników
oświaty będzie się wiązał dla Państwa
z pewnymi trudnościami. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i wsparcie w trudnej sytuacji oraz
zapewnienie Waszym dzieciom opieki we
własnym zakresie. W sytuacji braku takiej
możliwości proszę o zgłoszenie tego faktu
wychowawcy za pośrednictwem dziennika elektronicznego do 4 kwietnia, aby
można było – w porozumieniu z organem
prowadzącym – zorganizować zajęcia
opiekuńcze. Informacje o powrocie do
pełnego funkcjonowania szkoły zostaną
Państwu przekazane za pośrednictwem
dziennika elektronicznego niezwłocznie
po ich uzyskaniu.
Zastępczyni burmistrza Dorota Fijak
upewniała się, czy oznacza to, że rodzic,
który zawiezie rano dziecko do szkoły nie będzie wiedział, czy odbywa się
w niej strajk, czy nie, i na jaką skalę, i być
może będzie musiał je odebrać. Obawiała
się, że powstanie chaos.
– Tak będzie i jest to trudne dla nas
wszystkich. Jednak nie strajkujemy dla
przyjemności. Strajk ma być skuteczny,
a nie wygodny – odpowiadała Ewa Lankocz.
Monika Niemiec

O STRAJKU
NA SESJI

Zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przed rozpoczęciem strajku następuje
mediacja. Mediatorem ma być osoba dająca gwarancję bezstronności. Mediacji pomiędzy
Związkiem Nauczycielstwa Polskiego a dyrektorami ustrońskich szkół i przedszkoli podjęła
się radna Daria Staniek. Dyrektorzy, mimo iż sami są nauczycielami i w większości popierają
strajk, w sporze pomiędzy ZNP a rządem występują jako strona, gdyż są dla nauczycieli
pracodawcami. Mówiła o tym na sesji Rady Miasta Ustroń Ewa Lankocz, przewodnicząca Koła
ZNP w Ustroniu, oraz przedstawiała trudną sytuację nauczycieli i problemy polskiej oświaty.
Radni wysłuchali też informacji o wynikach referendum i planowanym strajku. Fot. M. Niemiec
4 kwietnia 2019 r.

		

28 marca odbyła się 4. sesja Rady
Miasta Ustroń. Obrady prowadził przewodniczący RM Marcin Janik, a radni
wysłuchali informacji m.in. na temat
działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz stanu oczyszczalni ścieków. Przyjęli kilka uchwał, m.in. zmieniającą budżet i wyrażającą zgodę na zaciągnięcie kredytu na dotacje proekologiczne,
uchwalili plan zagospodarowania dla Jaszowca w rejonie Palenicy. Dyskutowano
o piśmie Zarządu Dróg Wojewódzkich
w sprawie DW941, burmistrz informował
o planach związanych z Przedszkolem nr
2 (piszemy o tym na str. 5). W tym numerze sporo miejsca poświęcamy planowanemu strajkowi pracowników oświaty,
o obradach RM napiszemy w kolejnym
numerze.
(mn)
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We wspólnym sprzątaniu wzięło udział ponad 50 osób, 80 worków z urzędu wystarczyło tylko na początek. Fot. Stowarzyszenie Lipowiec

POSPRZĄTALI DZIELNICĘ
W Lipowcu prężnie działają organizacje
pozarządowe i zarząd osiedla, może nie
wespół w zespół, ale wszystkie dla dobra
dzielnicy. Ich zaangażowanie postanowiła
wykorzystać radna z dzielnicy Bożena
Piwowar i zadzwoniła do prezesa OSP
Tadeusza Krysty, przewodniczącej Koła
Gospodyń Wiejskich Olgi Kisiały, prezesa Stowarzyszenia „Lipowiec” Michała
Zająca, przewodniczącej Zarządu Osiedla
Małgorzaty Kunc i wszyscy zgodzili się,
że warto się spotkać, by posprzątać swoją
małą ojczyznę. W sobotni ranek zebrało
się ponad 50 osób, wśród nich była wi-

ceburmistrz Dorota Fijak – mieszkanka
Lipowca, radny Piotr Roman, mieszkańcy Lipowca, w tym także osoby, które
niedawno zamieszkały w dzielnicy oraz
właściciele kempingów, spędzający pod
Lipowskim Groniem jedynie weekendy i
urlopy. Jedna z mieszkanek namówiła do
pracy licealne koleżanki spoza Ustronia.
Ochotnicy ruszyli z 80 workami w rejon ulic: Lipowskiej, Wesołej, Bernadki,
Przetnica i do potoku Lipowiec. Worków,
które przekazała im naczelnik Wydziału
Środowiska i Rolnictwa Monika Maksymczak, zabrakło. Worki dokupiono,

część osób przyniosła dodatkowe z domu.
Śmieci, wśród których znalazły się m.in.
buty, części odzieży, plastikowa walizka,
krzesło, a nawet sanki, zabrali pracownicy
Przedsiębiorstwa Komunalnego. Po skończonej robocie można było odpocząć w
miłym miejscu dzięki właścicielowi Dolce
Vita. Na ognisku piekły się kiełbaski, zakupione przez radną Piwowar. Jednorazowe naczynia ufundowało Stowarzyszenie
„Lipowiec”.
Lipowczanie składają wielkie podziękowania wszystkim, dzięki którym akcja
została zrealizowana. Mają nadzieję na kolejne edycje, a zarazem na edukacyjny efekt
akcji podniesienie świadomości problemu
szkodliwego wpływu na środowisko śmieci
i ograniczeniu ich generowania.
(mn)

POWITANIE WIOSNY

Wiosna jest najpiękniejszą porą roku i wszyscy na nią czekamy z wielką niecierpliwością. 21 marca, zgodnie z tradycją,
dzieci z Przedszkola nr 4 pożegnały zimę, a powitały długo
oczekiwaną wiosnę. Zebrane wokół słomianej panny dzieci donośnymi okrzykami „Marzanno, Marzanno Ty zimowa panno,
Ciebie pożegnamy, wiosnę powitamy” żegnały się ze śniegiem
i mrozem. Zgodnie ze zwyczajem dzieci przyczepiły do przyniesionych przez siebie gałązek kwiatki z bibuły i kolorową rafię.
Taki gaik został zaniesiony do przedszkola jako symbol wiosny.
Mamy nadzieję, że wiosna posłucha przedszkolaków i zostanie
z nami na dobre.
Małgorzata Kantor

OGIEŃ W SAMOCHODZIE
26 marca o godz. 16:04 zastępy straży pożarnej otrzymały informację o płonącym samochodzie na ul. Stawowej w Ustroniu. Na
miejsce jako pierwszy dotarł zastęp OSP Ustroń Centrum, który
zabezpieczył teren, po przyjeździe pozostałych zastępów – dwóch
PSP i jeszcze jednego OSP, przystąpiono do akcji. Jednym prądem
wody wygłuszono zapłon, wcześniej już przygaszony za pomocą
gaśnicy przez właściciela samochodu. Strażnicy zamknęli zawór
zbiornika z gazem oraz wyłączyli akumulator. Po akcji parking
został wyczyszczony. Przypuszczalną przyczyną zapalenia się
samochodu było zwarcie instalacji elektrycznej, z którego powstał
pożar w komorze bagażnika.
(aj)
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W konkursie wzięli udział: Zuzanna Podżorska, Lew Nawrocki, Weronika Poznańska, Julita
Pytel, Hania Karasiewicz, Szymon Ludwik, Laura Sieradzka, Rafał Rębisz, Karol Suchy, Szymon
Marianek, Aleksander Grzesiak, Martyna Dziwisz, Piotr Machej i Kamila Gogółka. Fot. M. Niemiec

przedszkolaków oraz zaangażowania nauczycieli i rodziców. Recytacje znanych,
klasycznych utworów oraz nowoczesnych,
często zabawnych wierszy przeplatane
były występami przedszkolaków z „Szóstki”. Zaprezentowało się 14 wykonawców,
a zwyciężył Szymon Ludwik. Drugie miejsce przyznano Laurze Sieradzkiej, a dwa
trzecie przypadły Weronice Poznańskiej
i Aleksandrowi Grzesiakowi. Pozostałe dzieci zostały wyróżnione. Wszyscy
uczestnicy otrzymali nagrody, a podczas
obrad sędziów zaproszono ich na słodki
poczęstunek.
W przeprowadzeniu konkursu pomogli
i nagrody ufundowali sponsorzy: Sala
Zabaw „Lobbito”, Pizzeria „Pozytyw”,
Pizzeria „Capri2”, Piekarnia „Bethlehem”,
Leśny Park Niespodzianek, Salon Fryzjerski „Anette”, Hurtownia Chemiczna
„Artchem”, Sklep „Papierniczy świat”,
Kwiaciarnia „Stokrotka”, Hotel „Jaskółka”, Firma „MOKATE”, Teatr Lalek „Banialuka” w Bielsku-Białej.
(mn)

DZIEWIĄTY KONKURS
Już po raz 9. odbył się miejski Konkurs
recytatorski dla przedszkolaków, organizowany przez Przedszkole nr 6. Do Nierodzimia przyjechały dzieci ze wszystkich
ustrońskich przedszkoli, towarzyszyły im
nauczycielki i rodzice. Gości powitała dyrektor P-6 Dagmara Pietrzycka-Rejowicz,
zaznaczając, że po raz pierwszy nie ona
była organizatorką konkursu, ponieważ
wzięły to na siebie nauczycielki: Magdalena Bączek i Arleta Połowczuk. Recytatorów oceniało jury w składzie: Magdalena
Kozłowska (inspektor ds. oświaty w Urzę-

dzie Miasta Ustroń) – przewodnicząca,
Beata Grudzień (kierownik Oddziału dla
Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Ustroniu), Barbara Nawrotek-Żmijewska (dyrektor Miejskiego Domu Kultury
„Prażakówka”), Joanna Zdunek (logopeda). Mnie również spotkał zaszczyt oceniania umiejętności dzieci, co było zadaniem
bardzo trudnym i stresującym. Potwierdziła to, zwracając się na koniec do dzieci
i opiekunów, Magdalena Kozłowska, która
wysoko oceniła poziom konkursu, ciekawy repertuar i wyraziła uznanie dla talentu

OSWAJANIE JEDYNKI
Szkoła dla dzieci z przedszkola jest zwykle miejscem, w którym chcą się jak
najszybciej znaleźć, ale którego też trochę się obawiają. Wobec tego faktu - parafrazując słowa Antoine de Saint Exupéry’ego - jeśli chce się, aby szkoła stała się
przyjazna – trzeba ją oswoić.

W Szkole Podstawowej nr 1 w tym
roku był to sobotni poranek 16 marca
– wtedy odbyło się coroczne spotkanie
przedszkolaków ze starszymi kolegami, nauczycielami oraz najważniejszymi
miejscami w szkole. Impreza odbywała
się pod hasłem „Przez zabawę do nauki”.
Swoją obecnością zaszczycili nas: burmistrz Miasta Ustroń Przemysław Korcz
oraz Magdalena Kozłowska, inspektor ds.
Oświaty i Organizacji Pozarządowych.
Tuż po godzinie 9.00 pani dyrektor Magdalena Herzyk przedstawiła ofertę edukacyjną szkoły oraz zaprezentowano film
promujący placówkę, stworzony przez
uczniów i nauczycieli. Goście mieli okazję
zwiedzić szkołę – obejrzeć sale lekcyjne,
świetlicę, aulę szkolną, jadalnię, pracownie i sale sportowe oraz wziąć udział
w edukacyjnych atrakcjach. Posługując się
kolorową mapą - wraz z nauczycielami,
służącymi im za przewodników - odwiedzali kolejne miejsca, gdzie odbywały się
różnorodne zajęcia. Dzieci brały udział
4 kwietnia 2019 r.

		

w zajęciach językowych logopedycznych,
z języka angielskiego oraz warsztatach
muzycznych. Przeprowadzały eksperymenty przyrodnicze, kierowały robotami,
które przygotowali starsi koledzy i bawiły

Zwycięzca Szymon Ludwik. Fot. M. Niemiec

się w kodowanie na dywanie. Swoją aktywność fizyczną sprawdzały na dużej sali
sportowej, a zainteresowanie książkami
w szkolnej bibliotece. Na zakończenie
goście i zespół wokalny „Jedyneczki”
zaprezentowały występ – niespodziankę
muzyczną dla rodziców. Trudy oswajania
się ze szkołą osłodził zdrowy i kolorowy
poczęstunek w jadalni szkolnej.
Mamy nadzieję, że dzięki sobotniemu
spotkaniu dzieci bez obaw rozpoczną
naukę w naszej szkole, bo to przecież kolorowe, przyjazne miejsce. Iwona Kulis
14/2019/7/R
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HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH 2019

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

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, Spółdzielcza, Srebrna, Strażacka, Traugutta,
Wybickiego, Zielona, Złota

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 85452-42 w godz. od 7 do 14 zgodnie z podanymi w harmonogramie terminami.

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, Stawowa, Tartaczna, Tuwima, Widokowa,
Wierzbowa, Wiosenna

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, Palenica, 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,
Grabowa, 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,
Krzywaniec, Lipowska, Lipowski Groń, Mokra, Nowociny, Piękna,
Podgórska, Przetnica, Spokojna, Szkolna, Wałowa, Wantuły, Wesoła

PODCZAS ZBIÓRKI ODBIERANE BĘDĄ: - odpady wielkogabarytowe,

ODPADY WIELKOGABARYTOWE SĄ RÓWNIEŻ PRZYJMOWANE
W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW PRZY UL.
KRZYWEJ 7-W RAMACH PONOSZONEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI BEZ UISZCZANIA DODATKOWYCH OPŁAT.

SPRZĄTAJMY PO
SWOICH PUPILACH

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

10.05 – 11.05 Nierodzim (zgłoszenia do 10.05 do godz. 14.00)
Bładnicka, Boczna, Cicha, Chałupnicza, Dobra, Gospodarska,
Graniczna, Harbutowicka, Katowicka, Kreta, Krótka, Łączna,
Potokowa, Szeroka, Wąska, Wiejska, Wiklinowa, Zabytkowa,
Zagajnik, Żwirowa

W PIERWSZYM WYZNACZONYM W HARMONOGRAMIE DNIU
ZBIÓRKI ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĄ
W MIEJSCU UMOŻLIWIAJĄCYM SWOBODNY DOJAZD

Miasto Ustroń utrzymuje czystość i porządek na terenach
miejskich. Każdorazowo, kiedy topnieje śnieg, na chodnikach
i terenach przyległych oczom przechodniów ukazują się „psie
kupy” - obrazek niekoniecznie estetyczny.
Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta Ustroń „właściciele zwierząt domowych są
zobowiązani do usunięcia z miejsc przeznaczonych do użytku
publicznego spowodowanych przez nie zanieczyszczeń”. Każdy
właściciel czworonoga musi mieć świadomość, że nie wykonując
obowiązków określonych w regulaminie podlega karze grzywny
do 500 zł.
Tak więc sprzątanie po psie jest obowiązkiem każdego właściciela. Dlaczego więc tak wiele osób posiadających ukochane
czworonogi nie chce tego robić, tym bardziej, że nie jest to tylko
kwestia estetyki, ale również, a może zwłaszcza ochrony zdrowia
innych zwierząt oraz ludzi – te odchody mogą zawierać szkodliwe
bakterie lub larwy licznych pasożytów.
Każdy posiadacz czworonoga może zaopatrzyć się w różne
akcesoria przydatne do tego typu sprzątania. Na rynku znajduje
się naprawdę szeroka oferta takiego „sprzętu”.
W związku z powyższym apel do mieszkańców Ustronia – zadbajmy o miejskie tereny i czystość na nich. Okażmy szacunek
innym użytkownikom chodników, skwerów oraz parków, a także
wykażmy się dobrym wychowaniem i posprzątajmy po swoich
pupilach. 		
Wydział Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miasta Ustroń

BIBLIOTEKA
Frauke Scheunemann
„Kot Winston.
Tajna misja”

Spokojne życie profesorskiego kota
Winstona kończy się, gdy do domu
jego opiekuna sprowadza się nowa
gospodyni Anna z córką Darią. Winston
po raz pierwszy w życiu wychodzi
na podwórko, a Daria musi zmienić
szkołę. Oboje mają kłopoty z adaptacją
do nowych warunków. Uderzenie
pioruna sprawia, że następuje zamiana
ról. Winston jako Daria musi nie tylko
poradzić sobie ze szkolnymi kłopotami
dziewczynki, lecz także uwolnić jej mamę od niesprawiedliwych
podejrzeń o przemyt. Rozpoczyna się tajna misja kota Winstona.
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POLECA:
Karolina Kubilus

„Mam kota na punkcie psa”
Każdy ma jakieś marzenia. Czasem długo
nie udaje się ich spełnić. Jednak najważniejsze
jest, by z nich nie rezygnować. Filip to mądry
chłopiec, który pragnie zostać pisarzem. Ma
kłopoty z ortografią, więc swoją pierwszą
książkę nagrywa. Zawiera w niej swoje
przemyślenia na temat otaczającego go
świata, zdarzeń i ludzi oraz dostrzeżonych
jawnych niesprawiedliwości jak np. limity,
jakie nakładają na niego rodzice, jeśli chodzi
o czas spędzany przy komputerze. Jednak
najważniejszym tematem powieści jest sprawa
ciężkiego życia bez psa. Poznajcie historię Filipa, który ma kota na punkcie
psa.
4 kwietnia 2019 r.

WYRÓŻNIONA W RANKINGU
PERSPEKTYW

Z wielką satysfakcją informujemy, że po
raz pierwszy w historii technikum naszego
Zespołu Szkół Technicznych znalazło się
w gronie najlepszych polskich techników
w prestiżowym Rankingu ogłaszanym
corocznie przez Fundację Edukacyjną
Perspektywy. Uroczyste ogłoszenie wyników 21. Rankingu Liceów i Techników
Perspektywy 2019 odbyło się 10 stycznia
w Akademii Biznesu i Finansów Vistula
w Warszawie. Nasze technikum znala-

zło się w tym rankingu na miejscu 382.
w kraju oraz 64. w województwie śląskim.
Jednocześnie warto dodać, że z danych
statystycznych MEN wynika, że w Polsce funkcjonuje 2011 techników, z czego
235 w województwie śląskim. Zgodnie
z zasadami przyjętymi przez Fundację
nasza szkoła ma prawo do używania
w 2019 roku tytułu honorowego „Brązowej Szkoły 2019” wraz ze związanym
z tym graficznym znakiem jakości, który
może być umieszczony na oficjalnej stronie internetowej wyróżnionej szkoły.
Ten niewątpliwy sukces nasze technikum zawdzięcza głównie znakomitym
wynikom egzaminów zawodowych i maturalnych.
Wierzymy, że w przyszłym roku na naszej stronie internetowej znajdzie się znak
jakości w kolorze co najmniej srebrnym.

WYNIKI EGZAMINÓW
ZAWODOWYCH
W miniony piątek Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna w Jaworznie podała wyni-

W dawnym
USTRONIU
Tym razem przedstawiamy niezmiernie
unikatowe zdjęcie, wykonane w 1975 r.
na ustrońskim cmentarzu ewangelickim
przez Rudolfa Mitręgę, wybitnego kronikarza Kuźni Ustroń. Widzimy na nim
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nagrobek inżyniera Emila Kuhlo, znakomitego hutmistrza, kierującego w latach
1865 – 1886 Arcyksiążęcym Zakładem
Budowy Maszyn, na którego podwalinach
powstała Kuźnia. W czasach inż. Kuhlo
zakład doskonale prosperował, a w Ustroniu konstruowano wiele nowoczesnych
jak na owe czasy maszyn i urządzeń dla
hutnictwa, górnictwa, kolejnictwa i innych
gałęzi gospodarki. Hutmistrzowi Kuhlo
zawdzięczamy jednak przede wszystkim
liczne kolonie, osiedla i domy robotnicze, które z jego inicjatywy powstały w
naszej miejscowości, a wiele z nich dotąd
służy ustroniakom. Warte podkreślenia

ki egzaminów zawodowych z sesji zimowej 2019 r. Po raz kolejny okazało się, że
na medal i to złoty spisali się mechanicy
z klasy 4A. Tzw. zdawalność z kwalifikacji M.44 w tej grupie wyniosła dokładnie
90%, a żartobliwie można stwierdzić, że
nawet 95%, ponieważ tylko jeden uczeń
nie zdał połowy egzaminu, a konkretnie
części pisemnej. Z danych OKE wynika,
że średnia zdawalność z kwalifikacji M.44
w całym województwie śląskim wyniosła
64,66 %, a w powiecie cieszyńskim 65%,
czyli nasi uczniowie osiągnęli wynik aż
o 25% lepszy od średniej wojewódzkiej
i powiatowej. Nieco gorzej poszło informatykom na egzaminie z kwalifikacji
E.14. Ta grupa osiągnęła zdawalność
63,2%, ale i w tym przypadku jest to
wynik prawie o 9% lepszy od średniej
wojewódzkiej, która dla tej kwalifikacji
wyniosła 54,25% (średnia powiatowa
61,2%).
Warto również podkreślić, że wszyscy
mechanicy zdali egzamin z kwalifikacji
M.19, a więc 90% z nich ma już w kieszeni dyplom technika mechanika.
Gratulujemy wszystkim uczniom klasy
4, którzy zdobyli dyplomy technika w swoich specjalnościach, jak i nauczycielom,
którzy ich do tych, wspomnianych wyżej,
bardzo trudnych egzaminów przygotowywali, a za tych uczniów, którym tym razem
się nie powiodło, będziemy trzymać kciuki
w letniej sesji poprawkowej.
jest, iż żaden inny hutmistrz nie zadawał
sobie trudu, aby zatroszczyć się o losy
robotników, liczyły się tylko zyski dla
Komory Cieszyńskiej. Emil Kuhlo zmarł
młodo, w wieku 53 lat, z powodu choroby
serca. Jego oryginalny nagrobek istniał
na cmentarzu ewangelickim do 2000 r.,
czyli do śmierci Adama Lipowczana, który
spoczął w tej samej mogile. Ojciec Adama
– znany ustroniak Ludwik Lipowczan,
znany mieszkańcom jako „Cesarski”, dołączył do grobu syna nową tabliczkę, upamiętniającą inżyniera, o treści: „Ing Emil
Kuhlo, Hűttenmeister, 15 März 1833 – 10
Dezember 1886”. Pochodzący z Westfalii
hutmistrz był bardzo związany z ustrońskim zakładem. Legenda głosi, iż nawet po
śmierci tak bardzo nie chciał go opuścić,
iż trumny, pomimo, że nie był okazałej
postury, początkowo za żadne skarby nie
można było podnieść z ziemi. Nie wiemy
nic o dalszych losach rodziny inżyniera
oprócz tego, iż jego córka wyszła za mąż
za doktora Andreasa Göbla, pełniącego
w latach 1884 – 1889 funkcję arcyksiążęcego lekarza fabrycznego i zdrojowego, radnego Wydziału Gminnego w Ustroniu (1885
- 1888), członka Towarzystwa Upiększania
Ustronia. Po 1889 r. Göblowie opuścili
Ustroń. W celach badawczych niezwykle
interesuje nas oryginalny wygląd pomnika
hutmistrza, który na zdjęciu jest niewyraźny i omszały. Może ktoś z ustroniaków
posiada lepszej jakości fotografię nagrobka
lub pamięta zawarte na nim inskrypcje.
A może komuś znane są inne fakty na temat Emila Kuhlo i jego rodziny? Muzeum
Ustrońskie będzie wdzięczne za każdą
informację.
Alicja Michałek
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KOLEJNY
WYPADEK

Fot. W. Herda

WYCINAĆ, CZY NIE WYCINAĆ?
Ustroński Klub Ekologiczny zaprosił
dr hab. Annę Orczewską, która jest botanikiem i ekologiem lasu, toteż 21 marca
wysłuchano wykładu na temat:„Co tracimy wycinając ostatnie lasy puszczańskie”.
Podkreśliła ona, że w Europie Środkowej
zaledwie 0,2% areału leśnego pozostaje
w stanie zbliżonym do naturalnego,
a w Polsce największym naturalnym kompleksem leśnym jest Puszcza Białowieska,
która od 2010 r. znajduje się na liście
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zachowały się tam unikalne elementy lasu
pierwotnego nizin europejskich, gdzie
żyje największa populacja wolnego żubra
na świecie. Tymczasem w 2017 r. na tym
terenie rozpoczęła się intensywna wycinka drzew, która według Ministerstwa
Środowiska służyła powstrzymaniu kornika drukarza, zaś protestujący ekolodzy
wskazywali na charakter komercyjny tej
akcji. Wycięto wówczas 300 ha puszczy,
a drewno wywoziło około 60 tysięcy ciężarówek. Podobne, choć w mniejszej skali
wycinki dokonuje się w innych naszych
puszczach np. Karpackiej.
Prelegentka zaznaczyła, że las naturalny
jest wielogatunkowy, wielowarstwowy
i wielopokoleniowy. Cechuje się znaczną
liczbą sędziwych drzew, dużą ilością
martwego drewna, co ma ogromne
znaczenie dla innych korzystających
z niego gatunków. Butwiejące drewno,
choć kojarzy się z czyś nieprzydatnym,
co należy usunąć, w lasach naturalnych
jest kluczowym elementem w ekosystemie leśnym, ponieważ od niego uzależnionych jest około 50% żyjących tam
gatunków. Daje ono życie leśnym ptakom
i ssakom, a przede wszystkim – mikroorganizmom, grzybom, mchom, porostom
i owadom, które rozkładają materię organiczną i ponownie włączają ją w wielki
cykl biologiczny. Od obecności martwych
drzew uzależnione jest przetrwanie wielu
rzadkich i chronionych gatunków fauny
i flory. Najbardziej poznanym i zbadanym przez naukowców lasem w Polsce
jest Puszcza Białowieska i jej poświęcono książkę pt. „Drugie życie drzewa”.
Stwierdzono, że zamieranie drzew jest
naturalnym zjawiskiem, a śmierć drzewa
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powoduje gwałtowną zmianę środowiska
w najbliższym jego otoczeniu. Otwierają
się możliwości rozwoju młodego pokolenia drzew, które dotąd nie miało szans
wzrostu. Pozwala to na zrozumienie tego,
czym jest las naturalny i dlaczego w sporze
o Puszczę Białowieską naukowcy są tak
bardzo przeciwni wycince drzew.
Inaczej sytuacja przedstawia się
w lasach o charakterze gospodarczym,
więc na zakończenie prelekcji głos zabrał długoletni nadleśniczy Nadleśnictwa
Ustroń Leon Mijal, który zaprezentował
działania podejmowane na naszym terenie
w ostatnich latach: „Pojaw gradacyjny
kornika jest katastrofą dla lasu. W lasach
gospodarczych Beskidu Śląskiego dominują sztucznie wprowadzane od początku
XIX w. świerczyny. W niektórych miejscach rosło trzecie pokolenie na siedlisku
właściwym dla lasów jodłowo-bukowych
z udziałem świerka. Stąd też słaba odporność na susze, wiatry, wysokie temperatury, choroby grzybowe i korniki. Podjęliśmy
skuteczne działania w celu ograniczenia
rozmiaru zamierania drzew świerkowych
poprzez wycinkę drzew zasiedlonych
przez kornika, korując pnie, wywożąc
zasiedlone drewno poza lasy, wykładając
pułapki z drzew oraz feromony do odławiania chrząszczy. Przedłużenie życia
drzew świerkowych zapewniło osłonę
nowym pokoleniom lasu, które są zakładane poprzez sadzenie lub pojawiają się
w sposób naturalny pod okapem drzewostanu. Wprowadzamy gatunki odpowiednie
do warunków glebowo-klimatycznych dla
naszego regionu, głównie buki i jodły oraz
w domieszce jawory, wiązy, czereśnie,
dęby, a w wyższych partiach również
świerki.
Około 80% odnowień pochodzi
z sadzenia. Zapewniamy w ten sposób
ciągłość pokrywy drzewiastej terenu. Po
ustąpieniu starego drzewostanu odsłaniamy najczęściej dochodzące do zwarcia
uprawy lub zwarte młodniki. Pozostawienie nieodnowionych powierzchni powoduje zachwaszczenie gleby, zjawiska
erozji, a mikroklimat otwartych przestrzeni uniemożliwia odnowienia naturalne
z powodu wysokich i niskich tempera-

26 marca około godz. 14:00 doszło do zderzenia trzech samochodów
na skrzyżowaniu ulic Katowickiej
z Kozakowicką. Kierowca opla insignia
wyjeżdżając z ul. Kozakowickiej wymusił
pierwszeństwo, w wyniku czego kierujący
oplem vectrą, jadący od strony Skoczowa, odbił się od opla insigni i uderzył
w volkswagena golfa stojącego na środku
skrzyżowania. Nikt z uczestników wypadku nie doznał obrażeń.
(aj)
tur, wysuszających wiatrów oraz braku
nasienników do obsiewu. Na naturalną
sukcesję oczekiwalibyśmy nawet dziesiątki lat. Zostawienie drzew martwych
na naszych terenach, niezwykle intensywnie penetrowanych przez turystów,
może mieć miejsce wyłącznie w miejscach niedostępnych, w innym wypadku
stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla
przebywających w lesie. Lasy świerkowe
zamierają w krajach Europy Środkowej
(Czechy, Słowacja, Niemcy, Austria) na
ogromną skalę. Procesy te występują
aktualnie na obszarze setek tysięcy hektarów i mają charakter ogromnej klęski,
która spowoduje deforestację znacznych
obszarów górskich, co sprawi szkody
w środowisku przyrodniczym: erozję gleb,
ograniczenie populacji wielu organizmów,
utratę walorów krajobrazowych,
deprecjację drewna i ograniczenia dla
ruchu turystycznego”. Lidia Szkaradnik

UWAGA
NA WILKI

Otrzymaliśmy informację o grasowaniu
watahy wilków w pobliżu domostw i szkoły w Ustroniu Lipowcu. Skontaktowaliśmy
się w tej sprawie z leśniczym Stanisławem
Pielą, który powiedział, że około pięciu
wilków pojawiło się w Lipowcu, a powodem było zejście saren i jeleni na niższe
tereny, właśnie w pobliże zabudowań.
– Wilki szły za swoim pokarmem. Dotarły do głównej drogi w Lipowcu, gdzie
były widziane przez mieszkańców. Nie
boją się ludzi, z tego, co wiemy to też nie
atakują. Na tę chwilę nie zrobimy nic, wilki
to zwierzęta chronione. Gdyby doszło do
ataku na człowieka, wtedy musimy wysłać
zawiadomienie do Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Środowiska i po uzyskaniu zgody
możemy takiego agresywnego osobnika
odstrzelić. W innym wypadku tego nie zrobimy. Z tego, co zaobserwowaliśmy, wilki
się wycofują, podążają za dziką zwierzyną,
która powraca w wyższe partie górskie.
Leśniczy apeluje i prosi mieszkańców
Ustronia, aby swoje zwierzęta domowe,
zwłaszcza psy, trzymali na uwięzi i nie
wypuszczali samopas. Są bowiem łatwym
łupem wilczego apetytu.
(aj)
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Gość spotkania (z prawej) w sąsiedztwie ustrońskich podróżników.

Fot. L. Szkaradnik

SMAŻONE BANANY
I LATAJĄCE WIEWIÓRKI
Janina Hławiczka z Puńcowa jest
pasjonatką zwiedzania świata i swoimi
fascynacjami potrafi interesująco się
dzielić, toteż Polskie Towarzystwo
Ewangelickie co roku zaprasza ją na
spotkanie z tematem podróżniczym, a 19
marca brzmiał on „Na styku kultur – Indie
Południowe i Sri Lanka”. Prelegentka
była już w Indiach po raz trzeci, a to
ostatnie zwiedzanie trwało 10 dni. Relację
z podróży obrazowała swoimi zdjęciami,
prezentując egzotyczne kraje poprzez

zabytki, mieszkańców i ich kulturę oraz
dziką przyrodę i gospodarkę – pola ryżowe
jako ogromne połacie aż po horyzont
i plantacje herbaty, z których Indie słyną.
Wycieczka rozpoczęła się od Kolombo
stolicy Sri Lanki, czyli państwa, które leży
na wyspie Cejlon. Jest to kraj buddyjski,
toteż można tam spotkać wiele złotych
posągów Buddy, w przeciwieństwie
do Indii, gdzie dominującą religią
jest hinduizm. Wyjazd miał miejsce
w grudniu, a w nocy po przylocie na lotnisko

termometr wskazywał prawie 30 oC,
mimo to zafascynowana podróżniczka
stwierdziła, że jest to raj na ziemi.
– Indie to moja miłość – zaznaczyła
– a że jeszcze jeden region mi tam pozostał, więc mam nadzieję, że zdążę go
odwiedzić.
Nie tylko zachwycała się egzotyką,
która dla Europejczyków jest zauważalna
na każdym kroku, ale zbierała również
na plantacji liście herbaty, a na wybrzeżu
łowiła wędką ryby.
Podała też przepis na znakomite
smażone banany. Oto składniki: trochę
mąki ryżowej, białko, trochę cukru
i kardamonu wymieszać. Przeciąć banana
wzdłuż, obtoczyć w tym cieście i upiec na
maśle klarowanym. Podobno przepyszne,
więc warto spróbować.
Zobrazowana relacja wzbudzała zachwyt słuchaczy. Ogromna ilość cudownych kwiatów i wszędzie rosnących
smakowitych owoców– na wyciągnięcie
ręki, ale też wokoło sporo słoni, sprytnych małp potrafiących ogołocić otwarte torebki czy plecaki oraz unikatowe
latające wiewiórki – oto tyko niektóre
elementy krajobrazu Indii. Prelegentka
zwiedziła już 58 krajów, ale zna również doskonale polskie miasta i rodzime atrakcje, toteż jest przewodnikiem
i organizatorem krajowych wycieczek.
Okazało się, że na spotkanie przybyli
także inni podróżnicy, jak Emilia Dudek
i Roman Macura, którzy już też zwiedzili
te odległe tereny.
Lidia Szkaradnik
kwadrat symbolizujący płytę gramofonową. 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. Podczas wernisażu utwory
Marka Grechuty pt.: „Dni, których nie
znamy”, „Ocalić od zapomnienia” oraz
„Ojczyzna” wykonała Martyna Kawulok
- uczennica 4. klasy Społecznego Ogniska Muzycznego im. Jerzego Drozda
w Wiśle. Wystawa potrwa do 6 maja br.
Jadwiga Podżorny

MÓJ GRECHUTA
16 marca br. w Muzeum Marii Skalickiej
w Ustroniu odbył się wernisaż wystawy
pt.: „Mój Grechuta”. Jest to cykl 10
obrazów inspirowany twórczością Marka
Grechuty autorstwa Milana Fiali z Ostravy, na który składają się obrazy o takich
tytułach jak: „Dni, których nie znamy”,
„Niebieski młyn”, „Świecie nasz”, „Ocalić
od zapomnienia”, „Chodźmy”, „Wiosna,
ach to Ty”, „A więc, to nie tak”, „Nie dokazuj”, „Korowód” oraz „Może usłyszysz
4 kwietnia 2019 r.
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wołanie o pomoc” (obraz sprzedany). Cykl
ten został specjalnie namalowany i po raz
pierwszy zaprezentowany w Krakowie
w 2018 roku na Grechuta Festiwal Kraków
2018 w Piwnicy pod Baranami. 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. Obrazy mają rozmiar 80 x 80, czyli
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl
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Adin, dwa, tri..., nie myśl o smogu...

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

Fot. A. Jarczyk

Brykiet bukowy, buk suchy
workowany, drewno podpałkowe – kartony, węgiel groszek
workowany. (33) 854-47-10.
AMBACAR-BIS Skoczów,
używane części do samochodów
osobowych. 733-913-181. 505634-557.
Cyklinowanie bezpyłowe parkietów, desek. Odnawianie schodów. Tanio! 666-989-914.

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

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

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

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

SKUP SAMOCHODÓW UŻYWANYCH TEL. 883-740-728.

Ustroń Zawodzie Górne. Dwie
działki budowlane położone
obok siebie, bardzo dobry dojazd, na działkach woda i prąd.
691-331-647.

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

Zebranie mieszkańców Nierodzimia, SP-6
Sprzątanie Nierodzimia, zbiórka w „Olszynce”
Wernisaż wystawy malarstwa Brygidy Przybyły,
Galeria Rynek
Wernisaż wystawy ikon Krzysztofa Liszki, Zbiory
Marii Skalickiej
Mecz piłki nożnej KS Kuźnia Ustroń - MRKS
Czechowice-Dziedzice, stadion Kuźni
Warsztaty szycia wielkanocnych kurek, czytelnia
biblioteki
Ustrońskie Targi Staroci, MDK „Prażakówka”
Spotkanie z Bogusławem Kołodziejczykiem na temat
Tajlandii, Muzeum Ustrońskie
Wielkanoc Fundacji św. Antoniego, MDK „Prażakówka”
Koncert Wiosenny Towarzystwa Kształcenia Artystycznego, MDK „Prażakówka”

KONKURSY I PRZETARGI

1.04.2019 r. został opublikowany konkurs ofert pn. Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej
w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń
– Termomodernizacja MDSS – termin składania ofert – do dnia
16.04.2019 do godziny 10:00.Więcej na: www.ustron.bip.info.pl

DYŻURY APTEK
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
10-11.04		 Centrum						ul. Daszyńskiego 8 			tel. 854-57-76
12-13.04 Cent. Leków MAX		ul. Daszyńskiego 1 		tel. 856-11-93
14.04						 Centrum						ul. Daszyńskiego 8 			tel. 854-57-76
15.04						 Lawenda						ul. Skoczowska 137			tel. 855-10-14
Dyżur w godzinach 8.00-22.00.

10 lat temu - 8.04.2009 r.
BĘDZIE PIJALNIA WÓD
Ustroń i Karwinę dzieli kilkadziesiąt kilometrów i granica między
Polską i Czechami, ale też wiele łączy. Są to dwa najważniejsze
ośrodki uzdrowiskowe na terenie Euroregionu Śląsk Cieszyński.
Posiadają bardzo podobne tradycje przemysłowe i uzdrowiskowe,
odwiedzają je podobne grupy turystów i kuracjuszy. Włodarze
miast postanowili wykorzystać podobieństwa i wspólnie się promować, ale nie tylko. Wespół w zespół stworzono projekt „Rozwój
współpracy między dwoma największymi miastami uzdrowiskowymi Euroregionu TS/ŚC: Karwiną i Ustroniem w zakresie kultury
i turystyki”. Temat mieści się w założeniach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska
2007-2013, więc dostaniemy pieniądze z Unii Europejskiej i to nie
mało. Celem głównym projektu jest „Wspieranie rozwoju turystyki
dwóch największych miast uzdrowiskowych Euroregionu ŚC/TS dzięki
aktywnemu wykorzystywaniu narzędzi promocyjnych oraz wybudowaniu niezbędnej infrastruktury aktywnego wypoczynku i infrastruktury
umożliwiającej organizację imprez kulturalnych.” I ta „niezbędna
infrastruktura aktywnego wypoczynku” jest najciekawsza, bowiem
dla Ustronia oznacza budowę pijalni wód! To przełomowy moment
w dziejach naszego uzdrowiska. Ciekawe, że ma nastąpić w chwili,
gdy ważą się losy Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego. Wybrała:(lsz)

UZUPEŁNIENIE RELACJI Z POLANY
W poprzednim numerze gazety zamieściliśmy relację z zebrania mieszkańców Ustronia Polany. Wątek dotyczący inwestycji
polegającej na rozbudowie „Kolejarza” został uzupełniony
przez radnego Damiana Ryszawego, poniżej słowa dopowiedzenia:

„Inwestycja polegająca na rozbudowie hotelu „Kolejarz”,
według informacji otrzymanej od właściciela, będzie kosztowała 12-15 mln złotych. Po oddaniu do użytku dodatkowych
100 pokoi hotel wygeneruje około 100 tysięcy złotych, które
wpływałyby rok rocznie do budżetu naszego miasta w postaci
podatków bezpośrednich, czyli podatku od nieruchomości oraz
opłaty uzdrowiskowej. Środki te mogłyby być przeznaczone na
inwestycje miejskie bądź dofinansowanie basenu. Dla mnie jako
radnego bardzo ważny jest rozwój naszego miasta, w szczególności dzielnicy Jaszowiec, która jest dzielnicą z wielkim potencjałem inwestycyjnym, lecz zapomnianą i bardzo zaniedbaną.
W rozwoju tej dzielnicy nie pomogą niestety środki miejskie, które
nigdy nie będą wystarczające. Trzeba postawić na rozwój poprzez
inwestycje prywatne i wierzę, że rozbudowa hotelu „Kolejarz”
będzie początkiem prawdziwego rozwoju Jaszowca.”
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KĄCIK SZACHOWY
POD PATRONATEM

AKADEMII SZACHOWEJ
14/2019/5/R

SKLEP U PAKUŁKI

W. Suchta

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

Białe dają mata w drugim posunięciu.

CIEKAWOSTKI

Nie taki dawny Ustroń, 2005 r.

Fot. W. Suchta

Judit Polgár to urodzona w 1976 roku węgierska szachistka,
która zasłynęła pokonaniem arcymistrzów takich jak Garri
Kasparow, Anatolij Karpow czy Boris Spasski. W swoim kraju,
choć ceniona, otoczona jest licznymi kontrowersjami ze względu
na swojego ojca. To on postanowił udowodnić, że „talenty się
kształci, nie rodzi” i każdy może osiągnąć sukcesy w dowolnej
dziedzinie, pod warunkiem że odpowiednio wcześnie zacznie
być kształcony przez profesjonalistę.

K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł

POZIOMO: 1) miasto niedaleko Szczecina,
8) nawierzchnia bieżni lekkoatletycznej, 9) rankiem
w wojsku, 10) sąsiadka Jaszowca, 12) spotkasz tam
hazardzistów, 14) atrybut rycerza, 15) spad-stromizna,
16) strój karateki, 19) świat mistyczny, 22) kolega etnografa,
23) kurort nad Morzem Czarnym, 24) mała rzepa.
PIONOWO: 2) turystyczny monopolista w PRL-u,
3) Borneo-Bali-Sumatra, 4) odcinek wyścigu, 5) pasmo
górskie w Rosji, 6) jednostka wojskowa, 7) wśród literatów, 11) górale z Orawy, 13) placówka dyplomatyczna,
17) boisko o sztucznej nawierzchni, 18) imię żeńskie,
20) o poranku na trawie, 21) tytułowy król z dramatu
Szekspira.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 19 kwietnia.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 12

I PRZYSZŁA WIOSNA
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Bożena Podżorska
z Ustronia, ul. Nad Bładnicą. Zapraszamy do redakcji.
4 kwietnia 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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OTWARCIE SEZONU NA PODIUM
Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak w bardzo dobrym stylu rozpoczęli
swój sezon zapisując na swoje konto solidne punkty za trzecie miejsce w kategorii
WRC 2. To pierwsze podium Rajdowych
Mistrzostw Świata w karierze Kajetanowicza. Pilotowany przez Macieja Szczepaniaka ustroniak skrupulatnie realizował
swój założony cel, jakim było poznawanie
rajdówki, które skutkowało zwiększaniem
prędkości na odcinkach. Po ponad 345 kilometrach zaciętej rywalizacji duet LOTOS
Rally Team wywozi z Korsyki aż 15 punk-

tów do tegorocznej klasyfikacji i trofea za
trzecie miejsce w kategorii WRC 2.
– Wyjątkowe zawody rozpoczęły wyczekiwany sezon, który w tym roku jest
naszym pierwszym pełnym w Rajdowych
Mistrzostwach Świata. To był rajd nowości
i chwil, w których poziom adrenaliny był
wysoki. Trudno w kilku zdaniach opisać
uczucie towarzyszące mi na jego mecie,
ale… nie zapomnę go chyba nigdy. Cały
zespół dał z siebie wszystko i nadal będzie
to robić, reprezentując dumnie Polskę
w najważniejszych rajdach na świecie –

KUŹNIA NA PIĄTKĘ
KS Unia Racibórz - KS Kuźnia Ustroń - 1:5
Ostatniej soboty zawodnicy Kuźni Ustroń
udali się do Raciborza, gdzie o kolejne
ligowe zwycięstwo rywalizowali z miejscową Unią. Zdecydowanym faworytem
tego spotkania byli podopieczni trenera
Mateusza Żebrowskiego, jednak w pierwszej połowie z lepszej strony pokazali się
zawodnicy gospodarzy. Po zmianie stron
sytuacja na boisku zmieniła się diametralnie,
o czym najlepiej świadczyły gole, które
w drugiej połowie posypały się niczym
z rogu obfitości. W 63. minucie spotkania
Michał Pietraczyk prostopadle podał do
Adriana Sikory, a ten zmusił bramkarza Unii
do kapitulacji i otworzył wynik spotkania.
Po dwóch minutach prowadzenie Kuźni było
jeszcze okazalsze, ponieważ po świetnym
uderzeniu z pierwszej piłki futbolówkę
w bramce rywali umieścił Arkadiusz Jaworski. 60 sekund później podopieczni trenera
Mateusza Żebrowskiego mieli kolejne powody do świętowania, ponieważ w najlepszy
z możliwych sposobów szybki atak swojej

drużyny wykończył Michał Pietraczyk.
W 71. minucie już po raz drugi w tym spotkaniu z bramki mógł się cieszyć niezawodny
Adrian Sikora, a dwie minuty później na listę
strzelców wpisał się Jakub Waliczek, który
pokonał bramkarza Unii po asyście Bartosza Iskrzyckiego. Pięć zdobytych bramek
w dziesięć minut to wynik robiący piorunujące wrażenie, po którym dłonie wręcz same
składają się do oklasków. Zespół gospodarzy zdołał odpowiedzieć jedynie bramką
honorową, którą zdobyli w 82. minucie
spotkania. Warto zaznaczyć, że kolejny raz
świetnie w ustrońskiej bramce spisywał się
Michał Skocz, który w 54. minucie zdołał
obronić rzut karny. Dzięki tej efektownej
wygranej i remisie drużyny z Czańca, podopieczni trenera Mateusza Żebrowskiego
awansowali na pierwszą pozycję w tabeli!
W najbliższej kolejce zawodnicy Kuźni
Ustroń zagrają na swoim stadionie, a ich
rywalem będzie zajmujący siódmą pozycję
MRKS Czechowice-Dziedzice.

podsumowuje rajd Kajetan Kajetanowicz.
–To wielka radość i nasze pierwsze,
wspólne podium w WRC, jednak pamiętamy, że sezon dopiero się zaczął. Jesteśmy
głodni kolejnych pojedynków, tym bardziej, że wystartujemy w fenomenalnym
Rajdzie Argentyny - mają tam nie tylko
wyśmienite steki, ale i odcinki specjalne
– dodaje Maciej Szczepaniak, pilot Kajetanowicza.
Starty Kajetana Kajetanowicza wspierają
strategiczny partner LOTOS Rally Team
– Grupa LOTOS, a także Delphi Technologies, Driving Experience oraz Pirelli.
Rajd Korsyki 2019 – nieoficjalna klasyfikacja końcowa WRC 2:
1. Andolfi / Scattolin (Włochy, Skoda Fabia
R5) 3:06:35,4 s.
2. Gryazin / Fedorov (Rosja, Skoda Fabia
R5) +3,9 s.
3. Kajetanowicz / Szczepaniak (Polska,
VW Polo GTI R5) +2:53,3 s.
4. Katsuta / Barritt (Japonia, Ford Fiesta
R5) +3:51,9 s.
5. Yates / Morgan (Wielka Brytania, Skoda
Fabia R5) +3:58,5 s.
6. Bedoret / Walbrecq (Belgia, Skoda Fabia
R5) +9:02,9 s.
7. de Mevius / Wydaeghe (Belgia, Citroen
C3 R5) +17:16,2 s.
8. Pedro / Baldaccini (Włochy, Ford Fiesta
R5) +17:43,0 s.
9. Formaux / Jamoul (Francja, Ford Fiesta
R5) +23:50,6 s.
10. Loubet / Landais (Francja, Skoda Fabia
R5) +30:43,9 s.
Rajd Argentyny rozpoczyna się 25 kwietnia.
Kuźnia wystąpiła w składzie: Michał
Skocz - Damian Madzia (od 82 minuty
Dawid Szymański), Arkadiusz Trybulec,
Anton Fizek, Dariusz Rucki, Bartosz Iskrzycki (od 82. minuty Wojciech Grygierczyk),
Arkadiusz Jaworski, Dawid Mazurek (od 57.
minuty Adrian Sikora), Konrad Kuder (od
79. minuty Nikodem Czyż), Jakub Waliczek,
Michał Pietraczyk. Arkadiusz Czapek
1
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KS Kuźnia Ustroń
LKS Czaniec
LKS Bełk
LKS Drzewiarz Jasienica
Tyski Sport II S.A.
KS Polonia Łaziska Górne
MKS Czechowice-Dziedzice
LKS Wilki Wilcza
GKS Radziechowy-Wieprz
MKP Odra Centrum Wodzisław
KS Unia Racibórz
GKS Dąb Gaszowice
LKS Goczałkowice
KS Spójnia Landek
TS Podbeskidzie II BB
KS Płomień Połomia
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36
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29
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24
22
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7

41:17
30:11
35:22
32:18
32:23
23:16
31:22
28:29
22:20
27:22
24:29
21:45
18:26
15:25
23:35
16:58
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