W poniedziałek w Ustroniu do
ogólnopolskiego protestu nauczycieli i pracowników oświaty przyłączyło się 228 osób.
			
Więcej na str. 4
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Modernizacja oczyszczalni
ścieków powinna się zacząć
jak najszybciej, ponieważ
w każdej chwili może nastąpić
awaria jakiegoś urządzenia.
Więcej na str. 6
Na zebraniu mieszkańców
Nierodzimia poruszano propozycje budżetowe, które mają
być zrealizowane w tym roku.
Obecni mówili także o problemach, które trzeba by było
rozwiązać dla dobra dzielnicy.
			
Więcej na str. 9
15/2019/4/R

Więcej zdjęć na Facebooku.
W poniedziałek na os. Centrum sadzono drzewka, budowano skrzynki lęgowe dla ptaków
i domki dla owadów. Akcja dla Ziemi, ludzi i zwierząt odbyła się dzięki współpracy Spółdzielni
Mieszkaniowej „Zacisze”, Klubu „Gaja”, Miasta Ustroń oraz ogródków działkowych „Zacisze”
w Hermanicach, a finansowana była z budżetu obywatelskiego. Do upiększenia terenów
dołożył się gospodarz, a ekolodzy służyli pomocą przy budowaniu skrzynek i domków, rozmawiali też z dziećmi o przyrodzie. Obecna była spora grupa dorosłych – rodziców, dziadków,
opiekujących się dziećmi, które z powodu strajku nie poszły do przedszkoli i szkół. Przy
sadzeniu śliw, wiśni, klonów, świerków syberyjskich i tawuł japońskich wraz z ochotnikami
pracował szef Klubu „Gaja” Jacek Bożek, prezes SM „Zacisze” Tadeusz Dybek, prezes ogródków działkowych Edward Pękowski i sekretarz miasta Ireneusz Staniek. Wszyscy wyrazili
chęć kontynuowania akcji na innych osiedlach, np. na os. Manhatan.
Fot. M. Niemiec

JEDEN BŁĄD – GROŹNE SPOJRZENIE
SĘDZIEGO, DRUGI BŁĄD – PRZEGRANA PARTIA
Uczą jak walczyć, jak iść na kompromis, jak się wycofać, by potem ruszyć
do ataku. Szachy uczą życia, więc cieszą
się niesłabnącą popularnością. Od pięciu lat są nauczane w drugiej i trzeciej
klasie szkół podstawowych, toteż wśród
uczestników Międzyszkolnego Turnieju
Szachowego o Indywidualne Mistrzostwo
Ustronia Juniorów, który od 14 lat organizuje MDK „Prażakówka”, znalazło się
najwięcej zawodników z klas młodszych.
Przeprowadzono go 26 marca, a przybyło
37 graczy reprezentujących Szkoły Podstawowe nr 1, 2 i 6 oraz Gimnazja nr 1 i 2
i G. Katolickie w Cieszynie. Turniej został
rozegrany tradycyjnie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, normalnym
tempem gry – po 10 min. na zawodnika.
Gra przebiegała w skupieniu bez więk11 kwietnia 2019 r.

		

szych emocji, a że rodzice towarzyszyli
niektórym zawodnikom, więc zauważało
się, że mali szachiści żalili się ze łzą w oku
po przegranej rundzie, a przecież kto nie
doświadczy bólu porażki, ten nie pozna
rozkoszy zwycięstwa. Po trzech godzinach zmagań sędzia główny Karol Linert
ogłosił wyniki. W klasyfikacji generalnej
zwyciężył Krzysztof Niemczyk (SP-2), II
miejsce zajął Wojciech Kondziela (G-1),
III miejsce zdobyła Maja Nieckarz (SP-6).
W grupie młodszej najlepsze wyniki
osiągnęli kolejno: Michał Niesyt (SP-1), Paskal Wisełka (SP-2), Fabian Brandys (SP-1),
w grupie starszej: Krzysztof Niemczyk
(SP-2), Maja Nieckarz (SP-6), Stanisław
Matus (SP-2), Dawid Marekwica (SP-2),
a w grupie najstarszej: Wojciech Kondziela
(cd. na str. 16)
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HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH 2019
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
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, 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
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 OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

BIBLIOTEKA ZAPRASZA W GODZINACH:
19 kwiecień (Wielki Piątek) – 8.00-12.00
20 kwiecień (Wielka Sobota) – nieczynne
W pozostałe dni bez zmian.
15/2019/3/R

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

to i owo
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Po raz 19. na cieszyńskim
rynku odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa pod hasłem: „Zdaj egzamin z życia”.
Wzięli w niej udział głównie
tegoroczni maturzyści ze szkół
powiatu cieszyńskiego. Młodzież oddała blisko 50 litrów
„leku życia”.

* * Chybie
* otrzyRadni z gminy

mywać będą zryczałtowane
diety. Dotąd liczona była osob-
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no obecność na sesji i posiedzeniu komisji. Przewodniczący rady będzie otrzymywał
1300 zł miesięcznie, jego zastępca 800 zł, przewodniczący
komisji 750 zł, a radny 650 zł.

* * *

Cykl zebrań wiejskich startuje
w gminie Istebna. Celem jest
m.in. wybór sołtysów i rad
sołeckich na kolejną kadencję.
11 kwietnia zebranie odbędzie
się w Istebnej, 25 kwietnia
w Jaworzynce, 26 kwietnia
w Koniakowie.

* * *

W zbiorach Muzeum Śląska
Cieszyńskiego jest oryginalny
bilet na cieszyński tramwaj.
Szynowy pojazd kursował
w nadolziańskim grodzie

KONKURSY I PRZETARGI

5.04.2019 r. został opublikowany konkurs ofert pn. Odnowienie
oznakowania poziomego dróg powiatowych i gminnych na terenie
Miasta Ustroń – termin składania ofert – do dnia 15.04.2019 do
godziny 10:00.
5.04.2019 r. został opublikowany konkurs ofert pn. Opracowanie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w Ustroniu w rejonie góry Równica – termin składania ofert – do dnia 15.04.2019 do godziny 10:00.
Więcej na: www.ustron.bip.info.pl

Szachy rozwiązanie z GU nr 14: b6

SPRZĄTAJMY PO
SWOICH PUPILACH
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
w latach 1912 - 1921. Różowy
bilet na „jedną jazdę bez przesiadki” kosztował 14 halerzy.

* * *

Do grudnia 2021 roku ma
potrwać modernizacja drogi
wojewódzkiej DW 941, na
odcinku od końca obwodnicy
Ustronia do ronda w Wiśle
Oazie. Roboty mają bardzo
szeroki zakres. Niestety, realizacja inwestycji wartej
prawie 100 mln zł wiąże się
z utrudnieniami dla kierowców.
W wielu miejscach obowiązuje ruch wahadłowy.

* * *

Nadleśnictwo Wisła sprzedaje
o 40 proc. taniej drewno na
opał pochodzące z ostatnich
wiatrołomów. Wichury na-

robiły dużo szkód. Jeżeli nie
będzie chętnych wśród osób
indywidualnych to powalone
drzewa zostaną wystawione
na przetarg dla firm.

* * *

Około 36 km sieci gazowniczej powstanie na terenie
gminy Istebna. Inwestycja
ma być realizowana etapami.
Obecnie rozpoczęły się prace
projektowe.

* * *

Maria Juroszek zdobyła
dwa złote medale podczas
Mistrzostw Polski w armwrestlingu. Była najlepsza
w siłowaniu na prawą rękę
w kategoriach master powyżej
70 kg i open kobiet niepełnosprawnych.
(nik)
11 kwietnia 2019 r.

KRONIKA MIEJSKA
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.

* * *

SPRZĄTANIE NIERODZIMIA
Zarząd Osiedla Nierodzim wraz z radną panią Jolantą Hazuką
zaprasza wszystkich mieszkańców na wspólne sprzątanie naszej
dzielnicy, które odbędzie się 13 kwietnia od godziny 9.00. 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.

* * *

TAJLANDIA
- KRÓLESTWO ZŁOTEGO BUDDY
Muzeum Ustrońskie serdecznie zaprasza na opowieść Bogusława Kołodziejczyka, podróżnika i fotografa, pt.: „TAJLANDIA
- KRÓLESTWO ZŁOTEGO BUDDY”. Spotkanie odbędzie się
13 kwietnia (sobota) o godz. 15.00.

* * *

PIELGRZYMKA DO WŁOCH

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
1 IV 2019 r.
Interweniowano na ul. Katowickiej

w sprawie padniętej sarny. Zwierzę
zostało zabrane do utylizacji.
1 IV 2019 r.
Prowadzono kontrole porządkowe na nieruchomościach przy ul.
Sanatoryjnej. Sprawdzano m.in.
wywóz nieczystości ciekłych.
2 IV 2019 r.
Prowadzono kontrole porządkowe na nieruchomościach przy ul.
A. Brody. W jednym przypadku
nałożono mandat karny za nie
wywożenie nieczystości ciekłych.
3 IV 2019 r.
Trzykrotnie interweniowano
w sprawie potrąconych i padniętych kotów – na ul. Katowickiej, ul.
Bocznej i ul. Kreta. We wszystkich
przypadkach zwierzęta zostały
zabrane do utylizacji.
4 IV 2019 r.
Otrzymano zgłoszenie i interweniowano na ul. 3 Maja w sprawie potrąconego i rannego psa. Przewieziono do schroniska w Cieszynie.
5 IV 2019 r.
Prowadzono kontrole porządkowe na nieruchomościach przy ul.
Katowickiej. Sprawdzano m.in.
wywóz nieczystości ciekłych.
7 IV 2019 r.
Interwencja przy ul. Myśliwskiej
w sprawie padniętego jelonka. Zabrano go do utylizacji.
(aj)

Serdecznie zapraszam na organizowaną przez dominikanów
z Ustronia pielgrzymkę do Włoch w dniach od 9 do 18 października 2019 roku. Informacje na stronie: https://hermanice.
dominikanie.pl/
Zgłoszenia przyjmowane są w zakrystii kościoła dominikanów
w Ustroniu lub mailowo: jentaop@dominikanie.pl. Tel. kontaktowy: 664050176.

* * *

SPOTKANIE Z ANNĄ CIEPLAK
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu
serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z Anną Cieplak. Impreza odbędzie się w piątek 26 kwietnia w Czytelni Biblioteki
o godz. 17.00. Anna Cieplak jest pisarką oraz animatorką kultury,
laureatką Nagrody im. Witolda Gombrowicza za debiut literacki
oraz Nagrody Conrada. Niedawno premierę miała jej najnowsza
książka pt. „Lekki bagaż”.

* * *

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:

Teodozja Polok		
Sławomira Samofał

lat 89
lat 86

ul. H. Dąbrowskiego
os. Manhatan

15/2019/2/R

15/2019/1/R

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

11 kwietnia 2019 r.

		

Janusz Król - nowy prezes Reumatologa.

Fot. M. Niemiec

ODWOŁANIE I POWOŁANIE PREZESA
8 kwietnia odwołano prezesa Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego
Ziętka w Ustroniu Cezarego Tomiczka, który pełnił tę funkcję
od września 2016 roku. Jego miejsce zajął Janusz Król - starosta cieszyński ubiegłej kadencji, obecnie wiceprzewodniczący
Rady Powiatu. Wcześniej, 27 marca odwołano poprzednią Radę
Nadzorczą, nowa ukonstytuowała się 8 kwietnia i kluczowe
decyzje podjęła na pierwszym posiedzeniu.

O komentarz w sprawie poprosiliśmy Urząd Marszałkowski,
a tak brzmi oficjalna odpowiedź: Do zadań Zarządu Województwa
w podległych spółkach prawa handlowego jako udziałowcy należy
zapewnienie efektywności w realizacji zakładanych celów o charakterze publicznym. Należyte ich wykonanie oznacza zatem także
podejmowanie decyzji dotyczących obsady rad nadzorczych, aby
mieć zagwarantowane sprawowanie nadzoru nad realizacją celów
wyznaczonych przed spółką. Powołanie i odwołanie prezesa należy
do kompetencji Rady Nadzorczej.
W skład Rady Nadzorczej wchodzą: Ewelina Górniak-Mazur –
radca prawny, adwokat, specjalistka w prawie spółek, cywilnym
i rodzinnym, Grażyna Nalepa – wieloletnia radna Bielska-Białej,
przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Złote Łany”, Aleksander Cierniak – przewodniczący Rady, studia
wyższe i MBA, były wiceburmistrz Cieszyna z wieloletnim doświadczeniem jako samorządowiec oraz członek rad nadzorczych.
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O STRAJKU I PŁACACH
Zgodnie z informacjami, które otrzymaliśmy od Ewy Lankocz, prezes ustrońskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, w poniedziałek w Ustroniu do
ogólnopolskiego protestu nauczycieli i pracowników oświaty przyłączyło się 228
osób. Normalnie czynne było Przedszkole nr 5 w Lipowcu, którego pracownicy od
początku deklarowali, że nie przystąpią do protestu, oraz Oddziały Przedszkolne
przy Szkole Podstawowej nr 3, których pracownicy deklarowali w referendum
przystąpienie do strajku. We wtorek normalnie czynne było Przedszkole nr 1,
Przedszkole nr 2 i Przedszkole nr 4 oraz Szkoła Podstawowa nr 5. Tego dnia
w sumie do protestu przystąpiło 167 osób.

Zapytaliśmy Bożenę Dziendziel, kierownik Centrum Usług Wspólnych, jednostki, która zajmuje się finansami placówek oświatowych, z czego składa się
pensja nauczycieli i jak jest obliczana.
– Wysokość zarobków nauczycieli jest
regulowana rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej, określającym minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego. Na ostateczną wysokość pensji
mają jednak wpływ różne dodatki. Jak
wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego wysokość zarobków uwarunkowana jest osiągniętym stopniem awansu
zawodowego. Im wyższy stopień awansu
zawodowego nauczyciela tym wyższa
płaca podstawowa. Wyróżnia się cztery
stopnie awansu zawodowego nauczycieli:
nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany, nauczyciel
dyplomowany. Nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole automatycznie uzyskuje
stopień nauczyciela stażysty. Aby uzyskać
kolejne stopnie musi odbyć określony
w przepisach staż oraz zdać egzamin.
Oprócz zagwarantowanego przepisami
wynagrodzenia zasadniczego, nauczyciele
otrzymują także zagwarantowany przepisami dodatek za staż pracy oraz dodatkowe
wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastkę”.
Jak dalej tłumaczy kierownik CUW,
nauczycielom przysługuje także wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe stałe,
ustalone w arkuszach organizacyjnych
szkoły oraz za godziny ponadwymiarowe
(za nieobecność nauczyciela) tzw. doraźne
zastępstwa.
– Zgodnie z Kartą Nauczyciela Rada

Miasta w uzgodnieniu ze związkami
zawodowymi ma obowiązek uchwalić
regulamin wynagradzania nauczycieli,
w którym określa wysokość dodatków,
takich jak: dodatek za wychowawstwo,
dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny, dodatek opiekuna stażu, wysokość
nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – wyjaśnia dalej Bożena Dziendziel.
– Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela
w budżecie miasta musi być uwzględniony: fundusz na dokształcanie nauczycieli,
z którego opłacane są kursy, szkolenia
oraz studia podyplomowe nauczycieli,
fundusz świadczeń socjalnych, z którego
wypłacane jest m.in. świadczenie urlopowe dla nauczycieli oraz fundusz zdrowia,
z którego nauczyciele oraz emerytowani
nauczyciele mogą starać się o zwrot kosztów leczenia. Ustawa Karta Nauczyciela
w art. 30 określa średnie wynagrodzenie
nauczycieli (tzn. wynagrodzenie, jakie
powinien osiągać nauczyciel miesięcznie
na poszczególnym stopniu awansu zawodowego). W przypadku gdy nauczyciele
nie osiągają średniej, samorządy zobowiązane są do wypłaty dodatku uzupełniającego.
Kierownik Dziendziel powiedziała też,
czy osoby strajkujące otrzymają zapłatę
za czas protestu:
– Art. 23 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu
sporów zbiorowych mówi, że „w okresie
strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy,
z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia”.
Dlaczego samorządy muszą dopłacać
do wynagrodzeń pracowników oświaty?

– To nie jest pytanie do mnie – odpowiada Bożena Dziendziel. – Mogę jedynie
powiedzieć, że MEN wylicza subwencję
na każdego ucznia w szkole (stan na
dzień 30.09) wg określonej wagi (bez
przedszkolaków). Subwencja jest zwiększona, jeżeli mamy w szkole uczniów
z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Przepisy także określają maksymalną liczbę dzieci w oddziale szkolnym lub przedszkolnym. Od samorządu zależy podział
tych środków. W przypadku gdy klasy są
mniej liczne lub samorząd decyduje się
na dodatkowe zajęcia np. logopedy, psychologa, nauczyciela wspomagającego
(w wyższej liczbie godzin niż jest zobowiązany), wydatki są wyższe. Miasto Ustroń
otrzymało w 2018 r. subwencję w wys.
10.429.306 zł, w tej kwocie subwencja dla
dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w wys. 1.957.881 zł. Wysokość dotacji
przedszkolnej otrzymanej w 2018 r. to
609.650 zł. Natomiast wydatki na wynagrodzenie nauczycieli wraz ze składkami
ZUS w 2018 r. wyniosły 14.935.158.62
zł. W powyższych wyliczeniach nie
uwzględniono pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych.
Monika Niemiec

KOLIZJA I POŚCIG
NA SKRZYŻOWANIU

5 kwietnia kolejny raz kierowcy przejeżdżający przez skrzyżowanie DW 941
z ul. Dominikańską obserwowali zniszczone samochody. Doszło do kolizji, gdy
kierowca renault Scenic wymusił pierwszeństwo jadąc od Kozakowic, uderzył
w fiata Punto i wpadł do rowu. Na miejsce
przyjechała policja i karetka pogotowia.
Dzień wcześniej przez to samo skrzyżowanie z olbrzymią prędkością przejechało
bmw i jeszcze bardziej się rozpędzając
ruszyło ul. Dominikańską w kierunku centrum Ustronia. Cud, że w miejscu, gdzie
zdarza się tyle stłuczek nie doszło do wypadku. Uciekający kierowca doprowadził
do jednej niegroźnej kolizji, ale ostatecznie
(cd. na str. 6)
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WIADOMOŚCI
z RATUSZA

O rozwoju Jaszowca mówi
burmistrz Przemysław Korcz

DECYDUJESZ, POMAGAMY – ZWYCIĘZCY
28 marca w ustrońskim Tesco uroczyście wręczono bony podarunkowe tym organizacjom, które głosami klientów sklepu zwyciężyły w V już edycji „Decydujesz,
pomagamy”. Przedstawiciele fundacji i towarzystw przybyli wraz z podopiecznymi,
którzy nie kryli radości z wygranej.

1. miejsce zdobyło Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Cieszynie za projekt
„Pasje bez granic”, 2. miejsce zajęło Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi
w Ustroniu, które dzięki 3 tys. zł otworzy
nierodzimską kawiarenkę letnich spotkań
kreatywnych, a 3. miejsce przyznano Społecznemu Stowarzyszeniu Edukacyjnemu,
które pomyślało o projekcie „(Za)grajmy!
Alternatywny klub gier planszowych”.
– Na co dzień prowadzimy ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy
dla dzieci, punkt wczesnej interwencji
oraz świetlicę terapeutyczną dla naszych
absolwentów, czyli osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i to właśnie
oni w głównej mierze będą realizowali
warsztaty zorganizowane dzięki wygranej
w akcji Tesco – mówiła Dorota Josiek ze
zwycięskiego stowarzyszenia zachęcając
wszystkich, którzy chcą włączyć się w idee
wolontariatu, do kontaktu.
Same warsztaty mają pokazać, że dzięki
pasji można przekraczać własne granice.
„Osoby z niepełnosprawnością intelektualną zdobywają szczyty górskie, tworzą
sztukę i zagłębiają się w kulinarny świat.
Dzieci i młodzież szkolna będzie mogła
przekroczyć granice własnych obaw, ste-

reotypów, a osobom z niepełnosprawnością
intelektualną pomogą w pełnym wykorzystywaniu swoich możliwości i wdrażaniu
się w aktywne, pełne pasji życie społeczne.”
Zwycięski projekt zgarnął 5 tys. zł.
Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi uzyskało 3 tys. zł. Kwotę tę przeznaczy na kawiarenkę, którą będą prowadzili
podopieczni ośrodka.
– Pierwszy raz wzięliśmy udział w akcji
Tesco i bardzo się cieszymy z tego miejsca
na podium. Nasz projekt polega na zrealizowaniu spotkań w formie kawiarenki,
która będzie przygotowywana przez naszą
niepełnosprawną młodzież. Będzie ona
gospodarzem, zaprosi pełnosprawnych kolegów z okolicznych szkół i dla nich właśnie
przygotuje poczęstunek. Chcemy również,
aby w trakcie tych spotkań przeprowadzić
warsztaty integracyjno-kreatywne. Projekt
planowo ma się rozpocząć w maju i trwać
do lipca – opowiadała Monika Krzyżak
z TONN.
Nieobecni byli przedstawiciele organizacji, która zdobyła 3. miejsce i 1 tys. zł na
przeprowadzenie alternatywnego klubu gier
planszowych. Projekt polegać będzie na
zintegrowaniu młodych ludzi wokół atrakcyjnych i nowoczesnych gier planszowych.
Agnieszka Jarczyk
15/2019/5/R
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Pragnę odnieść się do słów radnego
Damiana Ryszawego, jakoby burmistrz
nie dbał o Jaszowiec i wpływy do budżetu
miasta. Sprawa nie jest tak prosta, jak się
wydaje. Liczba inwestorów zainteresowanych budowaniem hoteli, a także apartamentowców, jest bardzo duża, ponieważ
Ustroń jest urokliwym miastem z dużą
ilością obszarów zielonych i pięknymi
krajobrazami. Do takiego Ustronia chętnie
przyjeżdżają turyści. Konieczny jest zatem
zrównoważony rozwój, oparty na szerokich konsultacjach dla nowych inwestycji
i w taki sposób będziemy o tym wspólnie
decydować. Jako społeczność i władze.
Znam hotel „Kolejarz”, jego właściciela
i jednocześnie prezesa Stowarzyszenia
„Jaszowiec” i cenię za zaangażowanie w
rozwój dzielnicy. Ocenę złożonego projektu, zgodnie z literą prawa oraz powszechnie stosowaną praktyką, Miasto Ustroń
oddało do analizy specjalistom – urbanistom. Ich wykształcenie i doświadczenie
zapewnia nam, że Ustroń, zgodnie ze
znaczeniem nazwy, pozostanie ustroniem.
Dołączam wyjaśnienie pani Marty Zuber
z pracowni urbanistycznej, które pozwoli
lepiej zrozumieć te zagadnienia.
Teren Jaszowca nie jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania
przestrzennego w związku z czym należy
wystąpić do urzędu miasta z wnioskiem o
wydanie warunków zabudowy. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami w celu
ustalenia warunków dla nowej zabudowy
przeprowadza się analizę urbanistyczną.
Na podstawie wyników tej analizy określa
się dopuszczalne parametry. Pod uwagę
bierze się istniejące zagospodarowanie
sąsiednich nieruchomości, uwarunkowania terenu oraz przepisy odrębne. W
trosce o zrównoważony rozwój Jaszowca
ustalono wskaźnik zabudowy zgodnie z
uśrednioną wartością na obszarze analizy z tolerancją w górę. Uznano, że taki
sposób wyznaczenia powierzchni zabudowy w stosunku do wielkości działki jest
najbardziej adekwatny i uzasadniony. Należy tu podkreślić, że nadrzędnym celem
przy ustalaniu warunków zabudowy jest
kształtowanie ładu przestrzennego, a nie
wyłącznie sprostanie planom inwestorów
składających wnioski na inwestycje często
przekraczające dopuszczalne parametry,
czy prowadzące do drastycznej zmiany
charakteru okolicy lub naruszenia jego integralności. Ponadto decyzja o warunkach
zabudowy wydawana dla nieruchomości
należącej do zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego wpisanego do katalogu dóbr
kultury współczesnej winna uwzględniać
wartości artystyczne całej kompozycji
urbanistyczno-architektonicznej, w tym
powiązanie z istniejącym krajobrazem.
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O OCZYSZCZALNI,
OPIECE I OŚWIACIE
28 marca odbyła się 5. Sesja Rady Miasta Ustroń, obrady prowadził przewodniczący RM Marcin Janik, obecni byli wszyscy
radni, a także radna powiatowa Anna Suchanek, członek Zarządu Powiatu radny powiatowy Stanisław Malina, a w związku
z poruszanymi tematami Łukasz Sitek, pełnomocnik burmistrza
ds. profilaktyki uzależnień oraz kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej Zdzisław Dziendziel, który jako pierwszy
przedstawiał informację dotyczącą działalności MOPS. Wszystkie uchwały na ostatniej sesji radni podjęli jednogłośnie.

SESJA I UCHWAŁY ONLINE

Zwyczajowo w ustrońskich sesjach biorą udział: burmistrz,
wiceburmistrz, skarbnik i sekretarz miasta, naczelnicy wydziałów,
szefowie jednostek samorządowych, przewodniczący zarządów
osiedli. Obrady może śledzić każdy mieszkaniec miasta przychodząc do sali sesyjnej ratusza lub online włączając transmisję na:
www.radamiasta.ustron.pl. Od początku tej kadencji głosowania na
sesjach odbywają się drogą elektroniczną, a nie poprzez podniesienie ręki, a wyniki głosowania wraz z wykazem jak poszczególni
radni głosowali można obserwować na: ustron.esesja.pl Wyniki
są widoczne zaraz po zakończeniu głosowania. Przy każdym
punkcie porządku obrad znajduje się projekt uchwały, nad którą
radni głosują, wraz z wyjaśnieniem oraz wszelkie sprawozdania
i informacje przekazywane do zaopiniowania radzie miasta, np.
szczegółowe sprawozdanie z działalności MOPS czy z realizacji
zadań z zakresu wspierania rodziny

OPIEKA, DOŻYWIANIE, ZASIŁKI

Kierownik Dziendziel informował, że: w 2018 roku ustroński
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał na: świadczenia
z pomocy społecznej w ramach zadań własnych: 1.136.362 zł
(w tym dotacja: 380.390 zł), świadczenia z tytułu realizacji
świadczeń rodzinnych w ramach zadań zleconych: 3.125.635 zł,
świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego w ramach zadań
zleconych: 364.000 zł, realizację pieczy zastępczej w ramach zadań
własnych: 306.686 zł, świadczenia wychowawcze (500+) w ramach
zadań zleconych: 8.305.745 zł, pomoc materialną dla uczniów
o charakterze socjalnym (stypendia) w ramach zadań własnych:
9.523 zł (w tym dotacja: 7.618 zł), świadczenie „Dobry start” (300+)
w ramach zadań zleconych: 495.750 zł. Budżet MOPS wyniósł wg
planu: 15.466.768 zł, wykonanie: 15.046.419 zł (97,28 %).
Radni dowiedzieli się m.in., że: przyznano różnego rodzaju zasiłki celowe na łączną kwotę 73.814 zł z przeznaczeniem na: zakup
żywności, lekarstw, opału, odzieży, artykułów szkolnych, pokrycie
kosztów energii elektrycznej, gazu i wody, remontu mieszkania oraz
inne niezbędne potrzeby. Schronienia udzielono 5 osobom (łącznie
z gotowością) – koszt 15.785 zł, sprawiono 3 pogrzeby, których
koszt wyniósł 11.988 zł, wypłacono 468 zasiłków stałych na kwotę
246.215 zł. (47 osób), opłacono 456 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 21.542 zł, wypłacono 237 zasiłków okresowych na
kwotę 98.674 zł, w tym dotacja 86.164 zł (54 rodzin).
Ogólny koszt dożywiania dzieci i młodzieży wyniósł; 45.355 zł
(w tym 26.469 zł. dotacji). Opłacono dożywianie dla 125 dzieci
na kwotę 45.355 zł, za co wydano 11.686 posiłków. Zapewniono
opiekę 132 osobom w formie usług opiekuńczych, ze względu
na potrzebę wsparcia ich w zaspokajaniu podstawowych potrzeb
bytowych. Na podstawie wydanych przez nasz Ośrodek decyzji,
realizacją tych usług zajmuje się Miejski Dom Spokojnej Starości
w Ustroniu. W przypadkach osób wymagających całodobowej
opieki, które nie mogą samodzielnie funkcjonować, a którym

KOLIZJA I POŚCIG
NA SKRZYŻOWANIU
(cd. ze str. 4)

został ujęty przez policjantów z Ustronia
i funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego cieszyńskiej komendy. 24-letni
mężczyzna najprawdopodobniej prowadził
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pomoc w formie usług opiekuńczych nie wystarcza, przysługuje
prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Do DPS-ów
skierowano 18 osób. W MDSS w Ustroniu umieszczono 15 osób,
a w innych domach pomocy 2 osoby. Pokryto koszty pobytu 31 osób
w DPS-ach za kwotę: 62.989 zł. Wpłaty od rodzin zobowiązanych
do dopłat za pobyt wyniosły 125.333 zł, co oznacza, że gmina
wydała na to zadanie 497.656 zł.
To tylko niewielki fragment sprawozdania, które można przeczytać pod wskazanym wyżej adresem internetowym. Informacja
o działalności MOPS została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetu i Przestrzegania Prawa RM oraz Komisję Oświaty,
Rodziny i Polityki Społecznej RM, podobnie jak sprawozdanie
z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
Informację na temat realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta
Ustroń przedstawił sekretarz miasta Ireneusz Staniek, który jest
jednocześnie przewodniczącym zespołu ds. tego budżetu. Wnioski
do kolejnej edycji będzie można składać od 1 maja do 1 czerwca,
później nastąpi ich weryfikacja, a głosowanie, podczas którego
wybrane zostaną projekty do realizacji, przeprowadzone zostanie
od 1 do 14 września. Zasady korzystania z BO są proste. Z budżetu
miasta na ten cel przeznaczonych jest 360 tys. zł, co daje 40 tys. na
każde z 9 osiedli. Mieszkaniec może napisać wniosek o realizację
np. boiska, placu zabaw, skweru, ławeczki itp., przy czym właścicielem terenu musi być miasto lub inny właściciel musi wyrazić
zgodę, lub o zorganizowanie zajęć sportowych, artystycznych dla
dzieci czy dorosłych, wyjazdy na basen, wycieczki itp. Trzeba się
zmieścić w zaplanowanej kwocie i w czasie 12 miesięcy na realizację. Szczegóły na www.budzetobywatelski.ustron.pl

KOSZTOWNY, ALE KONIECZNY REMONT
OCZYSZCZALNI

Jednym z najważniejszych zadań, którego realizacja w najbliższym czasie czeka miasto, jest modernizacja oczyszczalni ścieków. Ze słów naczelnika Wydziału Architektury, Inwestycji
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Andrzeja Siemińskiego,
który przedstawiał informację na temat oczyszczalni, prace
powinny się zacząć jak najszybciej, ponieważ w każdej chwili
może nastąpić awaria jakiegoś urządzenia. Naczelnik Siemiński
zapoznał radnych z informacjami na temat działania oczyszczalni
i koniecznych nakładów na remont. Poniżej fragmenty: System
kanalizacji sanitarnej w Ustroniu podzielony jest na dwie części:
aglomerację Ustroń oraz aglomerację Skoczów. Niniejszy podział
wynika z geograficznej lokalizacji oczyszczalni ścieków. Ścieki
z dzielnic Brzegi, Jaszowiec, Jelenica, Centrum, Zawodzie (Górne
i Dolne), Polana, Poniwiec odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Ustroniu, natomiast ścieki z Ustronia Hermanic, Lipowca
i Nierodzimia odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Skoczowie. Tereny nieskanalizowane obsługiwane są poprzez tabor
asenizacyjny dowożący ścieki na stację zlewną, znajdującą się na
oczyszczalni ścieków w Ustroniu.
Ścieki z południowej części miasta odprowadzane są na oczyszczalnię ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej. Oprócz ścieków
bytowo-gospodarczych dopływających kanalizacją do oczyszczalni
trafia również niewielka ilość ścieków przemysłowych oraz ścieki
z hoteli, domów wczasowych, pensjonatów, gastronomii itp. Sieć
ulega stopniowej rozbudowie, stąd i obciążenie oczyszczalni sukcesywnie (również w miarę rozwoju turystyki) rośnie. Łączna długość kanalizacji sanitarnej doprowadzającej ścieki do oczyszczalni
w Ustroniu wynosi ok. 84 km.
Obecnie istniejąca oczyszczalnia została wybudowana w latach siedemdziesiątych XX wieku, a zmodernizowana została
w latach 2000 -2002. (…) Maksymalna dobowa przepustowość
oczyszczalni wynosi 11.700 m3/d, średniodobowa przepustowość
wynosi 9.500 m3/d. Maksymalny dobowy dopływ ścieków na
oczyszczalnię wyniósł około 23.000 m3/d w okresie opadowym,
przy czym średnioroczne maksymalne dopływy wynoszą ok.

pod wpływem dopalaczy. W jego mieszkaniu
policjanci zabezpieczyli różnego rodzaju
substancje psychoaktywne, m.in. ponad 2
kg środków odurzających oraz marihuanę,
z której można było sporządzić ponad 420
dilerskich działek. Podejrzany został już
aresztowany.
Wszystko zaczęło się od kontroli drogo-

wej. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie
wydali kierującemu bmw sygnał do zatrzymania, wskazując miejsce, gdzie miała
nastąpić kontrola. Kierowca zjechał tam,
ale po chwili zmienił zdanie i zaczął uciekać. Kierowca nie stosował się do żadnych
znaków i ograniczeń, wyprzedzając inne po11 kwietnia 2019 r.

10.500 – 13.000 m3/d. W okresie bezopadowym dopływ ścieków do
oczyszczalni kształtuje się w okolicach 4.500 m3/d. Średnie przepływy roczne wynoszą ok. 6.800 m3/d. Powyższe dane wskazują
na bardzo duże zróżnicowanie dopływów ścieków w zależności
od ilości opadów atmosferycznych. Sytuacja ta powoduje, iż
w momencie przekroczenia maksymalnej dobowej przepustowości
oczyszczalni, ścieki nie zostają należycie oczyszczone. Oprócz
konsekwencji środowiskowych, nadmierny zrzut generuje koszty
w związku z koniecznością wniesienia opłaty Wodom Polskim za
każdy zrzucony m3 wody. Powyższe dane wskazują na konieczność sukcesywnego modernizowania sieci kanalizacyjnej poprzez
uszczelnianie studni i ciągów kanalizacyjnych.
W związku z tym, iż ostatnia modernizacja oczyszczalni ścieków
dokonana została około 17 lat temu, ogólny stan obiektu jest zły
z powodu wyeksploatowania oraz zastosowania technologii, które
na chwilę obecną są już przestarzałe. Środki finansowe przeznaczane corocznie na modernizację oczyszczalni pozwoliły jedynie
na bieżące utrzymanie i wymianę jej istotniejszych elementów.
(…) W obecnej chwili najwyższy stopień zużycia występuje dla
stacji zlewnej i maszynowni WKF. Obiekty te mogą w każdej
chwili ulec trwałym awariom, uniemożliwiającym ich funkcjonowanie. Pozostałe obiekty mogą być nadal eksploatowane, przy
czym istnieje wysokie ryzyko występowania awarii wywołanych
naturalnym zużyciem urządzeń. (…) Wg wyceny wykonanej przez
firmę TIM II Maciej Kita (poziom cen z 2016 r.) za modernizację
oczyszczalni trzeba będzie zapłacić 21.561.308,32 zł + 10% rezerwy – 2.156.130,83 zł, suma łącznie: 23.717.439,15 zł, projekt
(6,5% ceny): 1.541.633,54 zł, rozruch – 200.000 zł, suma całkowita
netto: 25.459.072,70 zł.

ZMIANY W BUDŻECIE

W związku z nadwyżką środków powstałych z rozliczenia kredytów i pożyczek w 2018 roku w wys. 1.656.285 zł przekazano:
75.000 zł na remont 0,9 km odcinka ul. Cieszyńskiej (to kwota
dodatkowa dla powiatu, który miał wyremontować 0,7 km ul. Granicznej, ale miasto wykonało to już we własnym zakresie), 200 tys.
zł na bieżące remonty dróg i mostów (wcześniej tę kwotę przekazano na zimowe utrzymanie dróg, gdyż wcześniej planowane środki
nie wystarczyły) oraz 150 tys. zł m.in. na: przegląd dróg i mostów,
przywracanie skrajni, czyszczenie rowów i studzienek, koszenie
poboczy, pozimowe odtworzenie oznakowania poziomego dróg,
60 tys. zł na wykonanie dodatkowych, nieujętych w kosztorysie
prac związanych z przebudową oświetlenia i sieci energetycznej
na ul. Szpitalnej, 100 tys. zł na sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie szczytu góry Równica, 4.260 zł na zakup odzieży roboczej i wypłatę ekwiwalentu
za jej pranie dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 2, 123.740
zł na zwiększenie planu usług remontowych w SP-1 w na remont
oświetlenia i naprawę urządzeń w kuchni (5 tys. zł), malowanie
klatki schodowej oraz zakup krzesełek i stolików do SP-2 i zakup
komputerów do pracowni komputerowej i sal lekcyjnych w SP-2,
przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy dla pracowników
SP-2 (kwota 85.740 zł), przeprowadzenie remontu pomieszczeń
oraz zakup paneli do kącika zabaw w SP-6, zgodnie z zaleceniami
Sanepidu (33 tys. zł), 6.500 zł na zakup krzesełek i stolików do
Przedszkola nr 6.
W związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów
o zwiększeniu kwoty rocznej subwencji oświatowej dla miasta,
z przeznaczeniem na wynagrodzenia w oświacie (kwota 218.460
zł) – do czasu przygotowania przez Centrum Usług Wspólnych,
zajmujące się finansami oświaty w mieście planu, podziału kwoty
subwencji na poszczególne placówki oświatowe – środki te czasowo zostają zaplanowane w pozostałej działalności oświatowej
w Urzędzie Miasta.
Zostaną również przekazane środki na zatrudnienia dodatkowego pracownika do działu księgowości oraz do działu świadczeń
jazdy na skrzyżowaniach i przejściach dla
pieszych. Ustawione blokady zmusiły kierowcę do zmiany kierunku jazdy. Widząc,
że nie ma szans na dalszą ucieczkę autem,
wysiadł z niego i postanowił kontynuować
ucieczkę pieszo. Natychmiast został jednak
zatrzymany przez policjantów i obezwładniony. 24-latek zachowywał się w sposób
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w MOPS, a także wyposażenia dodatkowego stanowiska pracy
w związku ze znacznym zwiększeniem obowiązków wykonywanych przez pracowników MOPS po wprowadzeniu nowego programu rządowego ,,Dobry start”, nowelizacji ustawy o Karcie Dużej
Rodziny oraz konieczności windykacji świadczeń ,,500+” nienależnie pobranych z poprzedniego okresu zasiłkowego (78.225 zł).
Dalsze środki przekazane zostaną na: zwiększenie wartości
zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej
z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
w rejonie ul. Asnyka”, z powodu wzrostu kosztorysu nadzoru
inwestorskiego (kwota 177 tys. zł), dopłaty do działalności bieżącej dla Przedsiębiorstwa Komunalnego na utrzymanie czystości
i porządku w mieście m.in.: wywóz odpadów z koszy ulicznych
i kontenerów, utrzymanie czystości ulic, chodników i przystanków
oraz montaż koszy ulicznych (40 tys. zł), działalność bieżącą dla
Przedsiębiorstwa Komunalnego na utrzymanie zieleni w mieście,
łąk, parków, ławek, ścieżek spacerowo-rowerowych, wymianę
piasku w piaskownicach oraz roślin (100 tys. zł), obsługę kominiarską polegającą na przygotowaniu stanowisk do pomiaru poziomu
emitowanych zanieczyszczeń w związku z przystąpieniem do pilotażowego projektu pn.: „Zintegrowany system wsparcia polityki
i programów ograniczenia niskiej emisji” realizowanego w ramach
programu prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków (GoSPoSTRATEG)”
(4 tys. zł), realizację kolejnej edycji zadania pn. „Ograniczenie
niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń”
– etap XI, obejmującej wymianę 80 starych źródeł ciepła C.O. na
nowe, bardziej ekologiczne oraz sfinansowanie zadania z pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach (482.560 zł).

ROZMOWY NIE UMOWY

W punkcie sprawy bieżące miasta oddano głos Ewie Lankocz,
prezes Oddziału Ustroń Związku Nauczycielstwa Polskiego,
która zapoznała radnych z powodami, dla których nauczyciele
przystąpią do strajku, wytłumaczyła procedury i zaapelowała
o wyrozumiałość i wsparcie. Wystąpienie przewodniczącej Lankocz
z powodu braku miejsca w gazecie i bardziej aktualnych informacji
z przebiegu strajku zamieściliśmy jedynie na gazetowej stronie
Facebooka. Radny Paweł Sztefek pytał o plany związane z Przedszkolem nr 2, na co odpowiadał burmistrz Przemysław Korcz (to
wyjaśnienie zamieściliśmy w poprzednim numerze GU). Radny
Sztefek poinformował też, że otrzymał odpowiedź na swoje pismo
do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie skrzyżowania DW941
z ulicą A. Brody i teraz trzeba się uśmiechać do pana burmistrza,
żeby coś z tym skrzyżowaniem zrobić. Burmistrz Korcz wyjaśniał,
że radni muszą się uśmiechać do siebie, bo to oni przeznaczają
środki na inwestycje, a na ewentualne rozwiązania miasto będzie
musiało wyłożyć środki, mimo iż DW941 zarządza Wojewódzki
Zarząd Dróg.
– Zaplanujcie państwo te środki, niestety odbędzie się to kosztem
innych rzeczy, ale gdy będą zaplanowane, ja będę mógł je wydać –
mówił burmistrz. – Cieszę się, że podjął pan ten temat, bo wczoraj
byłem w Katowicach na kolejnym spotkaniu z dyrektorem ZDW
Zbigniewem Taborem. Wcześniejsze odpowiedzi również otrzymaliśmy, ale w mojej ocenie one nie są ostateczne, więc nie jestem
za pochopnym publikowaniem i przekazywaniem tych informacji.
To są na razie deklaracje nie poparte podpisami i żadnym innym
porozumieniem. Może się okazać, że te rzeczy nie będą zrealizowane, tak jak zostały przedstawione. (…) Rozmowy na ten temat
toczą się od lat. I na temat skrzyżowania na Manhatanie i na ul.
Dominikańskiej, opcje były różne od zamknięcia ekranami drogi
A. Brody do zobligowania właściciela supermarketu do przeniesienia go na inny teren, aby ruch pieszy nie był tam generowany.
Niektórzy uważają, że to sklep generuje ruch pieszych całkowicie

wskazujący na obecność w organizmie alkoholu lub innych środków. Przy sobie miał
prawie 50 gramów środków odurzających.
Podczas przeszukania policjanci znaleźli
w jego mieszkaniu ponad dwa kilogramy
zabronionych środków psychoaktywnych,
420 gramów marihuany oraz kilkadziesiąt
tysięcy złotych. Zabezpieczyli również

(dok. na str. 10)

inne substancje chemiczne, które zostały
przekazane do policyjnego laboratorium
kryminalistycznego. 24-latek usłyszał już
zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, stracił też prawo jazdy. Decyzją sądu,
na wniosek cieszyńskiej prokuratury, trafił
na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu kara
do 12 lat więzienia.
Monika Niemiec
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– Są to bardzo fajne zawody, organizowane na wysokim poziomie. W tym roku festiwal trwał dwa dni z racji dużej ilości
uczestników. Nasze dziewczyny startowały w kategorii klas 4-6,
łącznie było w niej aż 14 formacji. Wszystkie grupy zaprezentowały się fantastycznie, jednak to nasze okazały się najlepsze!
Grupa Echo prezentuje w tej chwili poziom zaawansowany, stąd
pewne zdobycie 1. miejsca, natomiast grupa Kolor to dziewczynki, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tańcem, dlatego
2. miejsce jest dla nas pozytywnym zaskoczeniem, a dla naszych
dziewczyn dodatkową mobilizacją do dalszej pracy – mówi
Darmstaedter.
(aj)

Zwycięska formacja Echo występowała w składzie: Magdalena Bohucka, Weronika Kabała, Julia Wilińska, Julia Gregorska, Paulina Kowalczyk, Marta Kocur, Maja Fuczyło, Maja Jurczok, Laura Liszewska,
Majka Roszczyk i Patrycja Łukasik.

ZASKOCZENIE
I ZWYCIĘSTWO
Dwie grupy taneczne z Ustronia zdobyły w trakcie zawodów
organizowanych w Zatorze 1. i 2. miejsce. Jak zaznacza
Anna Darmstaedter, instruktor tańca nowoczesnego i opiekun
zwycięskich formacji, wygrana mobilizuje dziewczynki do
dalszej pracy.

Kolor zdobył 2. miejsce dzięki zaangażowaniu i pracy: Wiktorii
Sztuki, Heleny Rakowskiej, Emilii Krakowskiej, Zofii Malec, Julii
Kras, Martyny Dąbrowskiej, Kingi Macury, Katarzyny Kaczmarek, Poli
Pustelnik, Jadwigi Mynarz, Agnieszki Mynarz, Laury Korczewskiej
i Igi Janeczek.

OSOBOWOŚĆ POMAGAJĄCA
Święta to czas spędzany z bliskimi. Jednak co z osobami,
którym życie nie ułożyło się tak jak by chcieli, którzy zbłądzili i zapłacili za to samotnością, niedostatkiem dotkliwym
szczególnie w czasie świąt?

Osobowość Roku 2018 - prezes Fundacji św. Antoniego Tadeusz Browiński.
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Do nich niezmiennie od lat rękę wyciąga Fundacja św. Antoniego w Ustroniu, zapraszając na wieczerze wigilijne i wielkanocne śniadania. Potrzeba obcowania z ludźmi przyciąga tam
osoby ubogie, starsze i samotne. Jest tylu chętnych, że spotkania
odbywają się w sali widowiskowej „Prażakówki”, gdzie przy
wspólnym stole siadają ci, którzy pomoc otrzymują i ci, którzy
chcą ją dawać. W tym roku spotkanie wielkanocne przy świątecznym stole odbędzie się 16 kwietnia o godz. 11.
Zaprasza na nie serdecznie prezes Fundacji św. Antoniego Tadeusz Browiński, który za systematyczną i długoletnią działalność
na rzecz najuboższych w Ustroniu otrzymał tytuł „Osobowość
Roku 2018” w kategorii: działalność społeczna i charytatywna.
Na kandydaturę prezesa Browińskiego w Plebiscycie Dziennika
Zachodniego zagłosowały 703 osoby i dzięki temu zajął pierwsze
miejsce w powiecie cieszyńskim.
– Byłem przede wszystkim zaskoczony, bo nigdy nie oczekuję
uznania za swoją pracę, nie wiem, czy zasłużyłem sobie na ten
tytuł – powiedział Tadeusz Browiński. – Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie głos. Dzięki
temu poparciu utwierdzam się w przekonaniu, że to, co robię, jest
ważne. Chciałbym, żeby to wyróżnienie było podziękowaniem
dla wszystkich, którzy pracują dla Fundacji, a jest to rzesza wspaniałych wolontariuszy i darczyńców. Jak podkreślają podopieczni
Fundacji św. Antoniego, przychodzą na Kościelną nie tylko po
posiłek, ale też żeby spotkać drugiego człowieka, porozmawiać
i poczuć wspólnotę, której brakuje im w samotnym życiu.
Tekst i foto: Monika Niemiec
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Jedna z mieszkanek pytała, dlaczego miejskie mapki są nieaktualne.

Fot. A. Jarczyk

BUDŻET JAK DOMOWY
Na ostatnim zebraniu mieszkańców Nierodzimia poruszano propozycje budżetowe,
które mają być zrealizowane w tym roku. Obecni mówili także o problemach, które trzeba by było rozwiązać na rzecz dzielnicy. Przedstawiciele władz miejskich,
rady miasta, zarządu dzielnicy i służb porządkowych wsłuchiwali się w każdy głos,
odpowiadając na zadawane pytania i uwagi.

Na zebraniu obecni byli: wiceburmistrz
Dorota Fijak, naczelnik Wydziału Inwestycji,
Architektury i Gospodarki Gruntami Andrzej
Siemiński, przedstawiciel policji sierż. szt.
Robert Kosowski, przedstawiciele straży
miejskiej Bogusław Puczek i Zbigniew
Kisiała, radny Paweł Sztefek, a zorganizował je zarząd Nierodzimia na czele z jego
przewodniczącym Witem Kozubem, radną
Jolantą Hazuką oraz Stanisławem Koziełem.
Tematem zebrania były propozycje budżetowe, realizowane w tym roku.
– W tym roku do budżetu weszła kanalizacja ul. Bocznej i ul. Katowickiej. Udało
nam się też oświetlić ul. Boczną. Oprócz tego
zostanie postawiona wiata przystankowa
przy Mokate w stronę Skoczowa – wyliczał
Wit Kozub. – Mamy także cichą nadzieję
na wykonanie nakładki asfaltowej na ul.
Gospodarskiej, choć wiemy, że z tym może
być teraz ciężko. Tyle spraw z naszych propozycji weszło do budżetu.
Jakie sprawy udało się dopiąć? Przewodniczący zarządu powiedział, że do
końca miesiąca wycięte zostaną drzewa
przy chodniku na ul. Lipowskiej, wycięto
także drzewa na ul. Bładnickiej, co znacznie
poprawiło przejezdność i widoczność oraz
przygotowało tę drogę pod remont. Udało
się przyciąć drzewa na skwerku. Zostanie
też wyczyszczony rów melioracyjny na
ul. Łącznej. Zarząd dzielnicy na bieżąco
zgłasza drobne naprawy. Zmieniono też
dzień zebrań zarządu na ostatni poniedziałek
miesiąca na godz. 17:00.
– Kończymy też naszą siłownię zewnętrzną, mamy nadzieję na wykonanie jej
w całości. Na chwilę obecną otwieramy plac
zabaw, przez który będzie można dojść do
siłowni, bo są tam furtki – mówiła Jolanta
Hazuka. – Jak państwo widzą, na naszym
terenie jest teraz duża inwestycja, budujemy
drogę, która od wielu lat była w planach
- jest to przedłużenie ul. Szerokiej. W tej
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chwili budowany jest McDonald’s, który ma
być oddany do 20 maja, ale później jeszcze
będą prowadzone inne sprawy odbiorowe. Może na wakacje dzieci będą mogły
już z tego miejsca skorzystać. W związku
z tym, że mamy mało takich konkretnych
inwestycji w Nierodzimiu, szukamy spraw
bieżących.
Mieszkańcy dopytywali, czy nie dałoby
się wykonać na ul. Potokowej przynajmniej
oświetlenia, co poprawiłoby bezpieczeństwo
zwłaszcza pieszych i rowerzystów. Radna
dzielnicy powiedziała, że oświetlenie to
jest wpisane do budżetu, i to nie tylko jeśli
chodzi o tę ulicę, ale też o ul. Łączną, Graniczną, Cichą, 2 lata temu wykonane zostało
oświetlenie na ul. Szerokiej, w zeszłym roku
na ul. Harbutowickiej, w tym roku będzie
wykonane na ul. Bocznej. W przyszłym roku
będą oświetlone kolejne ulice.
DROGIE ŚMIECI
Najwięcej czasu poświęcono na omówienie kwestii wywozu śmieci. Zebrani
nie mogli zrozumieć, dlaczego w Ustroniu
stawki za śmieci są tak drogie. Dopytywali,
czy wielkogabarytowych śmieci nie dałoby się odbierać dwukrotnie w ciągu roku.
Wiceburmistrz odpowiedziała, że każdy
może odwieźć te śmieci dowolną ilość razy
przez cały rok. Niektórzy jednak burzyli się
mówiąc, że jeśli ktoś nie ma odpowiedniego
transportu będzie musiał jeszcze dodatkowo
zapłacić za sam przewóz tych odpadów, co
jest nie w porządku, bo stawka za same śmieci już jest wysoka. Dorota Fijak stwierdziła,
że w Ustroniu stawki te nie są najdroższe,
w Wiśle np. wynosi ona 15 zł.
– Poruszaliśmy temat dwukrotnego
wywozu odpadów wielkogabarytowych
w ciągu roku. Na ten moment nie ma takiej
możliwości. Wiem, że samodzielny wywóz
to problem dla tych, którzy nie mają transportu. Niemniej na PSZOK można darmowo

		

oddawać gabaryty – mówiła Hazuka.
Mieszkańcy dopytywali, czy istnieje jakiś
nadzór nad tymi osobami, które nie płacą za
wywóz śmieci. Kozub odparł, że najlepiej
takie przypadki zgłaszać strażnikom miejskim, bo za tych, co nie płacą, składają się
pozostali. Fijak dopowiadała, że ceny za
śmieci nie są zależne od gminy, ponieważ
ustala je firma, która wygrywa przetarg.
Przedsiębiorstwo Komunalne i tak proponuje najniższe stawki spośród pozostałych
firm biorących udział w tych przetargach.
Mieszkańcy twierdzili, że choć Wisła ma
wyższe stawki, to przyłącza kanalizacyjne
ma darmowe.
– Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków obowiązkiem gminy jest budowa
sieci, a obowiązkiem właścicieli posesji jest
wykonywanie przyłączy. Każdemu z właścicieli proponujemy zawarcie dobrowolnej
umowy i zawsze na każdym spotkaniu
z mieszkańcami jasno i wyraźnie mówimy,
że to dobra wola każdego. Po odbiorze kanalizacji można oczywiście przyłączyć się
we własnym zakresie. W ponad 90%, w niektórych przypadkach i w 100%, mieszkańcy
kalkulując koszty wybierają propozycję
miasta płacąc 2 500 zł z rozbiciem na raty.
Na własny koszt kwoty sięgają rzędu 15 tys.
zł – wyjaśniał Andrzej Siemiński, a Dorota
Fijak stanowczo zaprzeczyła, jakoby w Wiśle były darmowe przyłącza kanalizacyjne.
Zapewniła, że na 100% miasto nigdy takich
przyłączy nie wykonywało.
Padł jeszcze pomysł utworzenia wspólnej
spalarni śmieci dla Skoczowa, Ustronia
i Brennej, jednak ze względu na rejonizację
nie jest to możliwe.
BRAK CZYSTOŚCI I CHODNIKI
Zebrani podnosili temat zaśmiecenia
dzielnicy, zwłaszcza terenów na ul. Potokowej. Jolanta Hazuka stwierdziła, że za
taki stan rzeczy odpowiadają mieszkańcy.
– Jeśli sami o to nie zadbamy to tak będziemy mieli. Przechodząc przez dzielnicę
widzę porozrzucane butelki po alkoholu,
papierki, reklamówki. Czy tak trudno podejść do kosza i wyrzucić do niego śmieci?
– pytała. – Dodatkowo widać, że co niektórzy nie sprzątają po swoich czworonogach.
Naprawdę jestem przerażona stanem naszej
dzielnicy. Zadbajmy o czystość, to leży
w naszym interesie.
Mieszkańcy postulowali o budowę chodnika na ul. Skoczowskiej, od Gazdówki do
Eurosparu. Dorota Fijak i Andrzej Siemiński odpowiedzieli, że to droga powiatowa,
jeśli chodzi o budowę chodników powiat
niechętnie wydatkuje pieniądze. To miasto, praktycznie w całości, musi pokrywać
koszty takich inwestycji. Zaznaczyli, że ten
chodnik jest potrzebny, ale potrzeba wielu
działań, aby takie prace w ogóle ruszyły.
– Jeśli miałabym wybierać co należy
zrobić w pierwszej kolejności to priorytetem
na dziś jest modernizacja ul. Bładnickiej
i kanalizacja na ul. Łącznej z przyłączeniem
3 domów – stwierdziła Hazuka. – Budżet
jest jak domowy, zawsze trzeba coś wybrać.
Robimy coś powoli, ale robimy cały czas. To
nie brak dobrej woli z naszej strony, mamy
po prostu ograniczony budżet.
Agnieszka Jarczyk
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WSPOMNIENIE O JANIE PALOWICZU
Bogaty jest taki człowiek, dla którego świat
jest nieustannym odkrywaniem.
Georges Duhamel

W imieniny św. Józefa - patrona dobrej
śmierci, czyli 19 marca 2019 r., w wieku
89 lat odszedł z doczesności do wieczności
śp. Jan PALOWICZ, zamieszkały przy ul.
M. Reja.
Urodził się 14 lutego 1930 r. w Ustroniu jako syn Jana i Marii z domu Roman.
W 1963 r. zawarł związek małżeński
z Haliną Szturc, przeżywszy ze swoją wybranką 55 szczęśliwych, nierozłącznych lat.
Jego jedyna siostra Józefa Heczko zmarła
dwa lata temu.
Edukację rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 1, aby później kontynuować naukę

w Państwowym Liceum Mechanicznym
w Cieszynie, które ukończył w 1951 r.
Wyższe studia podjął na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. W 1956
r. otrzymał tytuł inżyniera mechanika.
Karierę zawodową zapoczątkował
w Instytucie Obróbki Skrawaniem w Poznaniu, ale z uwagi na daleką odległość od
rodzinnego miasta przeniósł się do Bielskiej
Fabryki Obrabiarek zostając kierownikiem
Działu Konstrukcyjnego. Po włączeniu
tej instytucji do Fabryki Samochodów
Małolitrażowych awansował na stanowisko zastępcy dyrektora ds technicznych
Zakładu nr 9. Jego życie zawodowe było
nadzwyczaj aktywne. Dodatkowo udzielał się w Wojewódzkim Klubie Techniki
i Racjonalizacji w Bielsku-Białej. Został
racjonalizatorem produkcji. Zgłosił do
Urzędu Patentowego kilka wynalazków,
dlatego za swoje osiągnięcia, Uchwałą Rady
Państwa z dnia 31.10.1979 r., otrzymał
Srebrny Krzyż Zasługi.
W latach 70. i 80. tych XX wieku Jan
Palowicz znany był w Ustroniu jako bardzo przedsiębiorczy działacz społeczny.
Dla społeczności lokalnej uczestniczył
w pracach Społecznego Komitetu Gazyfikacji, a do 80. roku życia był wieloletnim
członkiem Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Miasta. Kiedy przeszedł
na zasłużoną emeryturę, udzielał się w
dalszym ciągu będąc inspektorem BHP w
Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”.
Zapamiętany zostanie jako osoba pogod-

O OCZYSZCZALNI, OPIECE I OŚWIACIE
(dok. ze str. 7)

pomijając funkcję mieszkaniową terenów nad ul. Katowicką II,
gdzie domów przybywa coraz więcej. Nie wyklucza to kroków,
które my, jako miasto już podejmujemy wraz z Zarządem Dróg
Wojewódzkich. Występujemy do właściciela sklepu, który rozpoczął parę lat temu procedurę zmierzającą do wykonania na własny
koszt świateł. Procedura ta została zahamowana i wstrzymana.
Przemysław Korcz podkreślał, że to nie Zarząd Dróg uzgadniał
dojazd do sklepu i oczywiście nie zrobiło tego miasto. „Czasem
inne organy popełniają błędy” – dodawał. Wspomniał też o możliwych rozwiązaniach, ale żadne z nich nie jest na razie pewne,
np. kosztowne wykonanie przejazdu podziemnego, ale możliwe
z racji ukształtowania terenu. Jednak najbardziej realna jest

na razie zmiana organizacji ruchu, która miałaby się dokonać
w tym, ewentualnie w przyszłym roku, która zakłada, że przed
przejściami dla pieszych DW 941 będzie miała jeden pas ruchu
i przejdzie w dwa dopiero za przejściami. Podczas spotkania
w Katowicach burmistrz Ustronia zaproponował też oddzielenie przejść przez dwupasmówkę (według przepisów wysepka
między pasami ruchu sprawia, że mamy do czynienia z dwoma
odrębnymi przejściami) odpowiednio rozstawionymi barierkami.
Burmistrz Korcz potwierdził, że trwają rozmowy, choć jeszcze
nie zapadły żadne decyzje, że większy nacisk ZDW będzie kładł
na rozwiązania na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogami
powiatowymi – Dominikańską i Kozakowicką, i tam jest możliwość wykonania sygnalizacji świetlnej, ale po wczorajszych
rozmowach sądząc, może się to realnie wydarzyć nie wcześniej
niż w 2020 r.
Monika Niemiec

BIBLIOTEKA
Marcin Wilk - „Kwiatkowska.
Żarty się skończyły”
Irena Kwiatkowska była jedną z najbardziej lubianych i charakterystycznych polskich aktorek filmowych i kabaretowych.
Autor jako pierwszy dotarł do nie publikowanych dotąd pamiętników artystki, dokumentów, listów oraz fotografii.
Rozmawiał z osobami, które znały Irenę najlepiej - z bratanicą Krystyną czy
z wieloletnią gosposią Zofią. To pierwsza
pełna biografia aktorki.
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na, życzliwa i pomocna każdemu, kto stanął
na jego drodze. I w tym miejscu pozwolę
sobie na małą dygresję. Kiedy kilka lat
temu spotkaliśmy się w ustrońskim punkcie ZUS-u, usłyszałam następujące słowa:
„Trzeba się uśmiechać do tej pani, aby tak
jak o innych, napisała wspomnienie i o mnie
kiedy umrę”. Sumienie nakazywało spełnić
to życzenie, aczkolwiek osnute niebywałym
smutkiem. Podobno bardzo lubił czytać
naszą „Gazetę Ustrońską”, między innymi
właśnie owe wspomnienia o zmarłych
współmieszkańcach.
Uroczystość pogrzebową w kościele katolickim pw. św. Klemensa w dniu 23 marca
br. prowadził ks. Mirosław Szewieczek,
który jakże trafnie nawiązał do wielkich
pasji zmarłego – podróży dookoła świata.
W nich się realizował, dwukrotnie przemierzając kontynenty. Duszpasterz powiedział,
iż kiedy jako zamiłowany globtroter odwiedzał poszczególne kraje, zachwycał się ich
pięknem – urokami krajobrazów, urozmaiconą przyrodą, różnorodnością architektury
i w tym zawsze widział rękę Boga. Czyż przez
to nie był bogatym człowiekiem, dla którego
świat był nieustannym odkrywaniem? Spoczął na miejscowym cmentarzu katolickim
w asyście najbliższych, sąsiadów, współpracowników i znajomych, którzy oddali
ostatni hołd jego zacnej pamięci. Teraz
będzie odpoczywał w spokoju gdzieś na
niebieskich niwach, dalej podziwiając już
wielkie cuda, lecz nie ludzką ręką stworzone.
Elżbieta Sikora

POLECA:
Wojciech Kuczok - „Rozmemuary”
Zapiski z lat 2014-2018 laureata Nagrody Literackiej Nike 2004 , którą dostał za
powieść „Gnój”.
Wojciech Kuczok opisuje swoje codzienne życie z żoną, alkoholowe eskapady z przyjaciółmi, dalekie podróże i bliskie
spotkania z rodziną, męki pisarskie i zdrowotne, pobyty na festiwalach, przeczytane
lektury, obejrzane filmy i spektakle. Mówi
o swoich wzlotach i upadkach. Zabawach
alkoholowych i kacach. Nie oszczędza
nikogo – przede wszystkim samego siebie.
11 kwietnia 2019 r.

Jak nastała wiosna, to trzeja hónym wszelijaki bajzel
ukludzać, a jakżeście ło tym zabyli, to podziwejcie sie kaj
bądź kole cesty, wiela ludzie tego capartu z chałupy wyciepujóm. Dyć roz do roku kómunalka wywozi całe wielucne
kupy, tego co już Wóm zawadzo, tóż trzeja korzystać. Dyć
wszycko psuje sie zoroziutko po zakóńczyniu gwarancji. Jo
nierada sie dziwóm na to plugastwo, bo cóż z tym wszelijakim sprzyntym zrobióm? Jak wyciepiymy co już nóm
sie nie godzi, to nóm sie zdo, że już ni mómy problymu,
ale to ku nóm tak, czy inaczyj powróci. Nie wszycko sie
zniszczy w spalarni śmieci, tóż zdo mi sie, że kożdy z nas
mógłby cosi zrobić coby tych śmieci było miyni, a gor baji
tych foliówek, kierych dziyń w dziyń kożdy przinosi sporo
do chałupy, z chlebym, z wórsztym, z każdym kupowanym
towarym. A przeca kaździutko rzecz je jeszcze fabrycznie
rozmaicie łopakowano. Łoto baji herbata: je przeca w saszetkach, potym w kartónowym kolorowym pudełku, a na
kóniec jeszcze w folii – wszycko jyno po to, coby klijynt był

zadowolóny i zaś po drugi jóm kupił. Czy jak wyciepujecie
ty śmieci, to pomyślicie co dali śnimi bydzie?
Nie chcym sie chwolić, ale dycki noszym ze sobóm taszke
na sprawunki, dyć nie wiadómo kiedy sie przido. Chlyb,
czy żymły już pore roków kupujym bez foliówek, prosto
do taszki, a łoto baji na miynso, czy inszy towar bierym
foliówki z chałpy, kiere dostałach z zakupami hańdowni,
a dycki ich płóczym, suszym i używóm po drugi. Jak łoto
byłach w rybnym i tako młodo sklepikorka spytała mie,
czy móm woreczek na mrożónóm rybe, bo przeca dycki
noszym, a wtedy jakosik żech sie zagapiła i dziepro jak mi
przipómniała toch go hónym wycióngła z taszki. A potym
jak żech szła naspadek, toch sie z tego doista uśmioła.
Muszym być już znano z tego, że wszyndzi dowóm naokoło
używane foliówki, bo sami powiydzcie, czy kómu z Was
sklepikorka zadała taki pytani, czy mocie swój woreczek?
Dyć łóne pakujóm kożdymu wszycko do tych plastyków,
ale ni mie. Bo kaj kupujym, to mie znajóm i wiedzóm, że
nie chcym za każdym razym nowych łopakowań. Móm nadzieje, że je wiyncyj takich jak jo, wyczulónych na to, coby
nie zagracać niepotrzebnie tego świata. Niejedyn jynczy,
wiela to choróbsk ludzi tropi dokoła, a dyć sami sie do tego
prziczyniómy zaśmiecajóm środowisko. Móm nadzieje, że
ta moja godka do niejednymu do myślynio.
Staro ustrónioczka

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Ustroń
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu
i Zarządu Osiedla Ustroń Poniwiec

Burmistrza Miasta Ustroń
z dnia 3 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu
i Zarządu Osiedla Ustroń Hermanice

Zgodnie z § 9 ust. 1 Statutu dla Osiedla Poniwiec stanowiącego
załącznik do Uchwały Rady Miasta Ustroń Nr XVII/187/2012
z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie statutu dla osiedla Poniwiec

Zgodnie z § 9 ust. 1 Statutu dla Osiedla Hermanice stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miasta Ustroń Nr XVII/192/2012
z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie statutu Osiedla Hermanice

Burmistrz Miasta Ustroń
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
9 maja 2019 roku o godz. 17.00
w Parku Poniwiec
Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjne (były OWK Eltrans)
przy ul. Lipowa 20 w Ustroniu
odbędzie się
Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Ustroń Poniwiec,
na którym przeprowadzony zostanie wybór
Przewodniczącego Zarządu i Zarządu
Osiedla Ustroń Poniwiec

Burmistrz Miasta Ustroń
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
7 maja 2019 roku o godz. 17.00
w Przedszkolu nr 4
przy ul. Wiśniowej 13 w Ustroniu
odbędzie się
Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Ustroń Hermanice,
na którym przeprowadzony zostanie wybór
Przewodniczącego Zarządu i Zarządu
Osiedla Ustroń Hermanice

Po naszymu...
Ludeczkowie,

Warunkiem ważności Ogólnego Zebrania, na którym odbywają się
wybory Przewodniczącego Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu,
zgodnie z §8 ust. 6 w/w Statutu jest obecność co najmniej 3% mieszkańców Osiedla posiadających prawo wybierania.
Zgodnie z §8 ust. 7 w przypadku braku kworum, o którym mowa w
ust. 6 Ogólne Zebranie Mieszkańców odbywa się w II terminie, tj. w tym
samym dniu, po upływie 15 minut od wyznaczonej godziny pierwszego
terminu, przy czym, aby zebranie w II terminie było ważne, wystarczająca jest obecność mieszkańców Osiedla posiadających prawo wybierania
w liczbie 3% pomniejszonej o 20%. W przypadku gdy liczba ta nie będzie
liczbą całkowitą, zaokrągla się ją w górę do pełnej liczby.

Osiedle Ustroń Poniwiec obejmuje ulice:
Akacjowa, Bukowa, Brzozowa, Bażantów, Cisowa, Dębowa,
Drozdów od nr 7 po stronie lewej i od nr 18 po stronie prawej, Grabowa, Głogowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kalinowa,
Klonowa, Katowicka II nr 78, Limbowa, Lipowa od nr 11 po
stronie lewej i od nr 12 po stronie prawej, Słowików, Topolowa, Wiązowa.
				Burmistrz Miasta
			
Przemysław Korcz
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Warunkiem ważności Ogólnego Zebrania, na którym odbywają się
wybory Przewodniczącego Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu,
zgodnie z §8 ust. 6 w/w Statutu jest obecność co najmniej 3% mieszkańców Osiedla posiadających prawo wybierania.
Zgodnie z §8 ust. 7 w przypadku braku kworum, o którym mowa w
ust. 6 Ogólne Zebranie Mieszkańców odbywa się w II terminie, tj. w tym
samym dniu, po upływie 15 minut od wyznaczonej godziny pierwszego
terminu, przy czym, aby zebranie w II terminie było ważne, wystarczająca jest obecność mieszkańców Osiedla posiadających prawo wybierania
w liczbie 3% pomniejszonej o 20%. W przypadku gdy liczba ta nie będzie
liczbą całkowitą, zaokrągla się ją w górę do pełnej liczby.

Osiedle Ustroń Hermanice obejmuje ulice:
Agrestowa, Beskidzka, Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Choinkowa, Dominikańska, Długa (od nr 37 po stronie lewej i od
nr 40 po stronie prawej), Folwarczna, Jabłoniowa, Jasna,
Jaśminowa, Katowicka (od nr 100 do nr 178 po stronie prawej
i od nr 101 do nr 201 po stronie lewej), Kwiatowa, Laskowa,
Malinowa, Miła, Nad Bładnicą, Osiedlowa, Owocowa, Orzechowa, Porzeczkowa, Różana, Sosnowa, Siewna, Jana Sztwiertni,
Skoczowska (do nr 101 po stronie lewej i do nr 100F po stronie
prawej), Pawła Stellera, Wodna, Wspólna, Wiśniowa, Urocza.
				
		
Burmistrz Miasta
				
Przemysław Korcz
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Jest to taka nisza, w której może się
schować, gdy jest jej ciężko, a równocześnie może się realizować i robić to, co
chce. Sztuka jest jednak zazdrosna o inne
dziedziny życia i trzeba się jej poświęcić
całkowicie”. Mimo tej absorbującej pasji
twórczyni jest bardzo aktywna – żeglarstwo, narty, podróże też zajmują ważne
miejsce w jej życiu. Ma również talenty
kulinarne, więc na wernisażu raczyła
przybyłych gości pysznym ciastem. Aby
jeszcze bardziej związać się z ukochanym Ustroniem organizatorowi wystawy
i jednocześnie prezesowi Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy”, Kazimierzowi
Heczko, wyraziła chęć związania się z tą
grupą.
Lidia Szkaradnik

Na wernisażu w galerii Kazimierza Heczko obecna była Barbara Niemczyk - nowa naczelnik
Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Ustroń.

SZTUKA JEST ZAZDROSNA
W sobotę 6 kwietnia w Galerii „Rynek” urządzono wernisaż wystawy obrazów Brygidy Przybyły z Rybnika, co
stanowiło pewne novum w tym miejscu, które dotychczas popularyzowało
twórców z grupy „Brzimy”. Autorka,
będąc na emeryturze, więcej czasu niż
dotychczas poświęca malarstwu, a zafascynowana słonecznym południem Europy
zaprezentowała ponad 30 prac z pobytów
w Portugalii i Włoszech, które ukazują zarówno urokliwe zakątki miast, jak
również bezkresne morze. Jej prace o

różnorodnej tematyce prezentowane były
już na 28 wystawach, a ustrońska będzie
czynna do początku maja. Osoby przybyłe
do galerii poznały bardzo energetyczną
malarkę o wielu pasjach. Okazało się, że
z Ustroniem związana jest od dziecka,
bo jeździła tu wielokrotnie na wypoczynek z rodzicami. Jest wprost zakochana
w naszym mieście i stąd też wynikają jej
częste pobyty w Beskidach. Pochodzi
z artystycznej rodziny, lecz jest samoukiem. Jak stwierdziła: „Malarstwo jest
dla niej poszukiwaniem piękna i prawdy.

DLACZEGO IKONY SIĘ PISZE?
W ostatnią sobotę „Zbiory Marii Skalickiej” zaprezentowały 40 ikon wykonanych przez Krzysztofa Liszkę z Tychów,
który zainteresował się tą dziedziną sztuki
będąc na obozie studenckim w Bułgarii
przed półwieczem i wówczas powstały jego pierwsze obrazy. Od kilku lat
znów powrócił do tej działalności, tworząc głównie kopie prac zamieszczanych
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w albumach. Ikona to zgodnie z tradycją
obraz sakralny, powstały w kręgu kultury
bizantyjskiej, wyobrażający Chrystusa,
Matkę Boską, postacie świętych, sceny
z ich życia, czy sceny biblijne, charakterystyczne dla kościołów prawosławnego
i greckokatolickiego.
Proces ich tworzenia, co było traktowane jako czynność święta, nazywany jest

Brygida Przybyła i jej dzieła.

pisaniem ikon. Podkreśla to ich sakralny,
liturgiczny charakter. Pierwotnie powstawały one w klasztorach, pisane przez
uprzywilejowanych mnichów, poddających się przed przystąpieniem do pracy
specjalnym postom.
Choć autor wystawy zna zasady pisania
ikon i kanon, w którym należy się mieścić, często od niego ucieka uważając, że
w dzisiejszych czasach można pozwolić
sobie na dowolność, szczególnie w obrębie
techniki. Maluje wprawdzie temperą, ale
gotowymi farbami i często bez kredowego podkładu. Przy użyciu desek ciętych
z pnia, z uwypukleniem struktury drewna
uzyskuje ciekawe efekty. Rozpoznawalny
jest jego indywidualny sposób kładzenia
farby, z pewnego rodzaju „przetarciami”
i często wyraźnym szraferunkiem.
Na wernisaż przybyło sporo gości, bo
ta tajemnicza dziedzina sztuki zawsze
wzbudza zainteresowanie, a nieczęsto na
naszym terenie jest prezentowana. Organizatorki wystawy Jadwiga Podżorny i Ewa
Depta zgrabnie i ze znawstwem dokonały
prezentacji dorobku autora, wprowadzając
także w problematykę tworzenia ikon, co
z pewnością było wartościowym dopełnieniem ekspozycji.
Lidia Szkaradnik
11 kwietnia 2019 r.

KONCERT
PASYJNY
W USTRONIU

W nietypowy i ciekawy sposób dzieci z ustrońskiego Przedszkola nr 5 świętowały Światowy
Dzień Wody. Obchodziły je nieco później, bo 2 kwietnia, ale to tylko dlatego, że niezwykły
gość, który je odwiedził – Profesor Wodźmin Beskidzki – od stycznia odwiedza wiele placówek
przedszkolno-szkolnych na terenie powiatu cieszyńskiego. Wraz z pracownikami Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej specjalista podpowiadał najmłodszym jak dbać o czystość wody
i co robić, by cieszyć się czystym środowiskiem. Od początku roku podobne spotkania WZC
zorganizowały w 26 placówkach szkolnych i przedszkolnych. W prelekcjach uczestniczyło
do tej pory 2112 dzieci z całego powiatu. O szczegółach akcji informowaliśmy w GU nr 11.
W całym powiecie w prelekcjach udział wzięło przeszło 2 tys. uczniów szkół podstawowych
i przedszkoli i wciąż zgłaszają się nowe placówki.

WISŁA BASKET CUP 2019 – IV EDYCJA
Dziewczyny trenujące w Ustroniu Nierodzimiu wystartują po raz pierwszy na
Międzynarodowym Turnieju Koszykarskim w Wiśle. Rozegrają tam 5 spotkań. Ich rywalkami będą: ISWJ WISŁA,
UKS 27 KATOWICE, KKS SIECHNICE,
LOTNIK WIERZAWICE, YOUNG ANGELS KOSICE (Słowacja).
Turniej będzie trwać od 12 kwietnia
(piątek) do 14 kwietnia (niedziela).
Terminarz spotkań zawodniczek
z Ustronia:
12.04.2019 (piątek)
godz. 13:30 – ISWJ Wisła 2 (Nierodzim)
– UKS SP 27 Katowice
godz. 18:00 – ISWJ Wisła 2 (Nierodzim)
– KKS Siechnice

Nadchodzące święta Wielkiej Nocy to
dla większości Polaków wyjątkowy czas.
Dzieje się tak, bo po pierwsze spędzamy
go w gronie najbliższych, a po drugie
mamy sposobność, by choć na chwilę
zatrzymać pęd życia. Kiedy już zgiełk
codzienności ucichnie, możemy poddać
się refleksji nad znaczeniem tego, co dokonało się na golgockim krzyżu.
W kalendarzu kulturalnym miasta Ustroń, 20 kwietnia o godz. 18.00
w MDK „Prażakówka”, znalazł swoje
miejsce Koncert Pasyjny, który może
pomóc każdemu w odnalezieniu odpowiedzi na pytanie, co tak naprawdę liczy się
w życiu najbardziej.
Gościem specjalnym tegorocznego
spotkania będzie Robert Kasprowicz,
znany bielski muzyk i kompozytor, wydawca wielu płyt. W repertuarze artysty
usłyszymy wiele pieśni odwołujących się
do istoty Świąt Wielkanocnych. Co roku
ustrońska „Prażakówka” pęka w szwach.
Miejmy nadzieję, że i tym razem publika
dopisze.

13.04.2019 (sobota)
godz. 12:00 – ISWJ Wisła 2 (Nierodzim) – ISWJ Wisła
godz. 17:15 – ISWJ Wisła 2 (Nierodzim) – Lotnik Wierzawice
14.04.2019 (niedziela)
godz. 9:00 – ISWJ Wisła 2 (Nierodzim)
– YOUNG ANGELS KOSICE
O godzinie 16:00 zostanie przeprowadzona ceremonia zakończenia turnieju, gdzie zostaną wręczone nagrody.
Organizator turnieju zadbał o puchar
i medale dla pierwszych trzech drużyn
oraz wybieranie MVP turnieju (najlepsza
zawodniczka). Każdy z trenerów dostanie
także szansę na wyróżnienie ze swojej
drużyny najlepszej koszykarki na turnieju,
która otrzyma pamiątkową nagrodę. Turniej odbędzie się na Hali im. Wiślańskich
Olimpijczyków w Wiśle (pl. B. Hoffa 5).
Zapraszamy do kibicowania.

15/2019/6/R
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

Aaa...! Zbliża się sezon i Ustroniaczki.

OGŁOSZENIA DROBNE
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY - USTROŃ. (33)85453-98.
KOMANDOR - Cieszyn, ul.
Stawowa 27 - szafy, garderoby,
zabudowy wnęk z drzwiami
przesuwanymi i nie tylko... Zamów bezpłatny pomiar. RATY
0% 728-340-518, (33)854-2257. www.komandor.pl
Bilety autokarowe, lotnicze,
promowe. Mea Travel, Ustroń,
ul. Rynek 3. (33)444-60-40.

Fot. M. Niemiec

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

11.04. 17.00 Prelekcja Stanisława Kaweckiego na temat „Pielęg				
nowanie przydomowych ogródków, Muzeum
Ustrońskie
13.04 8.00 Ustrońskie Targi Staroci, MDK „Prażakówka”
13.04 10.00 WIELKANOCNE PREZENTY – warsztaty dla dzieci
				
metodą decoupage, Zbiory Marii Skalickiej
13.04 15.00 Spotkanie z Bogusławem Kołodziejczykiem na temat
				
Tajlandii, Muzeum Ustrońskie
16.04 11.00 Wielkanoc Fundacji św. Antoniego, MDK „Prażakówka”, sala widowiskowa, wstęp wolny
17.04 16.30 Koncert Wiosenny Towarzystwa Kształcenia Arty				
stycznego, MDK „Prażakówka”
20.04 18.00 Koncert pasyjny w wykonaniu Roberta Kasprowi				
cza „On zmartwychwstał”, MDK „Prażakówka”
26.04 11.00 Miejski Konkurs Latawcowy, Stadion KS „Kuźnia”
27.04 12.00 XI Mistrzostwa Ustronia w sprintach narciarskich
				
w stylu klasycznym na nartorolkach, Bulwary nad
Wisłą
27.04			
Płyniemy Polsko! 3. edycja akcji charytatywnej,
				
staw kajakowy
28.04 13.00 Beielscy motocykliści, parafia Dobrego Pasterza
28.04			
Beskidzki Triatlon Górski

AMBACAR-BIS Skoczów,
używane części do samochodów
osobowych. 733-913-181. 505634-557.
Tani wywóz fekalii, usługi
beczkowozem. 516-233-242,
511-482-407, www.wywoz-szamba24.pl.
Spawanie plastików, Ustroń, ul.
Obrzeżna 9. 501-444-534.
SKUP SAMOCHODÓW UŻYWANYCH TEL. 883740728.

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

Malowanie dachów. 505-168-217.

Cyklinowanie bezpyłowe parkietów, desek. Odnawianie schodów.Tanio! 666-989-914.

Pożyczki na dowód, szybkie decyzje, wiele ofert, Cieszyn Stary
Targ 11. TEL.33/858-25-52.
15/2019/7/R

DYŻURY APTEK
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
16-17.04		 Centrum						ul. Daszyńskiego 8 			tel. 854-57-76
18-19.04		 Pod Najadą						ul. 3 Maja 13				tel. 854-24-59
20-21.04		 Centrum						ul. Daszyńskiego 8 			tel. 854-57-76
Dyżur w godzinach 8.00-22.00.

10 lat temu - 16.04.2009 r.
DEBIUT W ANGEL’S
W piątkowy wieczór 27 marca 2009 r. zadebiutowała w Live
Music Club „Angel’s” młoda wokalistka, ustronianka, Marysia
Górniok, znana mieszkańcom z różnych występów okazjonalnych.
Śpiewa od najmłodszych lat, najpierw jako uczennica Gimnazjum
nr 2 w zespole „Gamma 2”, później w grupach „TKZMusic” oraz
„Sunrise”. Jest wychowanką znanych w regionie wykonawców,
muzyków i aranżerów – Władysława Wilczaka i Janusza Śliwki.
Od października 2008 r. studiuje na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (kierunek – edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej). Na estradzie czuje się jak przysłowiowa ryba w wodzie.
ZAKUP STRAGANÓW
13 marca ustroniacy obudzili się i nie było targu tego ranka.
Ustawiono zasieki, na plac wjechał ciężki sprzęt. Sprzedawcy
i kupujący musieli emigrować. Nie była to jednak likwidacja na
miarę Stadionu Dziesięciolecia, tylko czasowa przeprowadzka
pod stadion Kuźni. Wszystko dlatego, że przystąpiono do remontu
nawierzchni. Nie wszyscy ustąpili z placu boju, za wszelką cenę
chcieli handlować. Mimo wcześniejszych informacji o remoncie,
niektórym trudno było zaakceptować zmiany. Remont obejmuje
odwodnienie placu targowego, wymianę nawierzchni, przestawienie punktu telekomunikacyjnego, wykonanie wyjazdu na ulicę
Andrzeja Brody.
BOGACTWO BARW
Stoi przed wami malarka i podróżnik, stoi człowiek, którego życie
było barwne jak paleta – powiedziała Elżbieta Szołomiak podczas
otwarcia swojej drugiej w Ustroniu wystawy autorskiej. 5 kwietnia
po południu trudno było wejść do sali Galerii Ustrońskiej w Muzeum przy ul. Hutniczej. O miejscach do siedzenia można było zapomnieć. Wszystko za sprawą Elżbiety Szołomiak, która wystawiła
swoje prace w naszym mieście po 17 latach przerwy. Wybrała:(lsz)
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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

Nie taki dawny Ustroń, 2003 r.

Fot. W. Suchta

Postąpienie w wysokości 1700 zł.
Lokal usytuowany jest na parterze w budynku wielomieszkaniowym, 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 siedzibie 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 przeddzień 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 sprzedaży 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 nieruchomości 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.

K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) od niego zaczyna się wiosna, 8) na
pasku ZUS-u, 9) wieś koło Zakopanego, 10) termin astrologiczny, 12) rezerwa kadrowa, 14) spodnie gwarowo,
15) wzorek-napis na koszulce, 16) nierób, 19) dom strażaka,
22) baśniowy chłopiec z drewna, 23) najdłuższy lewy
dopływ Wisły, 24) tytuł w kościelnej hierarchii.
PIONOWO: 2) na kopercie, 3) rzadkie imię męskie,
4) na towarze, 5) nienawiść siana w Internecie, 6) hodowanie ryb w stawach, 7) pierwsze danie (wspak), 11) na
drobniaki, 13) rodzaj wyższej uczelni, 17) litera w rosyjskim alfabecie, 18) pełen ziaren, 20) święty ptak czczony
przez Egipcjan, 21) na ból głowy.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 26 kwietnia.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 13

TKA KONCERTUJE
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Ewa Gluza
z Ustronia, ul. J. Wantuły. Zapraszamy do redakcji.
11 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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JEDEN BŁĄD – GROŹNE SPOJRZENIE
SĘDZIEGO, DRUGI BŁĄD – PRZEGRANA PARTIA

x

Fot. L. Szkaradnik

Fot. L. Szkaradnik

ROLA LIDERA ZOBOWIĄZUJE
KS Kuźnia Ustroń - MRKS Czechowice-Dziedzice - 2:1
Szóstego kwietnia będąca w tym sezonie
w świetnej formie Kuźnia Ustroń podejmowała na swoim stadionie MRKS Czechowice-Dziedzice. Dla piłkarzy i sympatyków
ustrońskiej drużyny był to wyjątkowy dzień,
ponieważ podopieczni trenera Mateusza
Żebrowskiego po raz pierwszy w historii
klubu przystąpili do spotkania jako lider
rozgrywek IV ligi. Rola lidera nie wpłynęła

Fot. J. Pustelnik

negatywnie na ustrońskich zawodników,
którzy po pierwszej połowie prowadzili
jedną bramką. W 17 minucie spotkania
Bartosz Iskrzycki dośrodkował piłkę z rzutu
wolnego, a uderzeniem z główki bramkarza
przyjezdnych pokonał Anton Fizek. Niestety
w 57 minucie powody do radości mieli zawodnicy z Czechowic, którzy za sprawką
Rafała Żurka doprowadzili do wyrównania.

(cd. ze str. 1)

(G 1), Patryk Piec (G 2) i Paweł Czyż (SP 6).
Zwycięzcy uhonorowani zostali drewnianymi medalami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez MDK
„Prażakówka”. Zdobywcy od I do III
miejsca w klasyfikacji generalnej otrzymali medale, szachy i statuetki, a od
IV do X - medale i nagrody rzeczowe.
Uhonorowano też najmłodszego zawodnika turnieju – Pawła Tomaszko, którego
nagrodzono rzeźbionymi drewnianymi
szachami. Sponsorem szachów i medali
był Michał Habdas.
Warto zaznaczyć, że wśród ustrońskich
młodych szachistów mamy osoby ze sporymi osiągnięciami. Michał Niesyt na
mistrzostwach Polski w swojej kategorii
wiekowej zdobył w tym roku 10 miejsce, podobnie jak Maja Nieckarz w roku
ubiegłym. Natomiast Maja kilka dni temu
wywalczyła znakomite 3 miejsce w Polsce
w kategorii ogólnej juniorek, a 2 w swojej
kategorii wiekowej. Gratulujemy. W mistrzostwach Polski szachiści grają przez
cztery – pięć dni, najczęściej jedną rundę
dziennie, rozgrywaną nawet przez kilka
godzin. No cóż, niecierpliwość jest wrogiem myślenia.
Lidia Szkaradnik
Zanosiło się na remis, jednak w ostatniej minucie spotkania decydującą o wyniku akcję
przeprowadzili podopieczni szkoleniowca
Mateusza Żebrowskiego. Na uderzenie
z dystansu zdecydował się wówczas Bartosz
Iskrzycki, który strzałem „stadiony świata” umieścił piłkę w bramce gości, czym
zapewnił Kuźni komplet punktów. Warto
wspomnieć, iż w rozgrywanym kilka godzin
wcześniej spotkaniu LKS Czaniec przegrał
z rezerwami Podbeskidzia Bielsko-Biała.
Dzięki takiemu rozstrzygnięciu, podopieczni trenera Mateusza Żebrowskiego mają
już cztery punkty przewagi nad drugim
i trzecim zespołem w ligowej stawce.
W przyszłym tygodniu ustrońskich piłkarzy
czeka mecz wyjazdowy, a ich rywalem będzie LKS Wilki Wilcza. Arkadiusz Czapek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

KS Kuźnia Ustroń
LKS Czaniec
LKS Bełk
Tyski Sport II S.A.
LKS Drzewiarz Jasienica
KS Polonia Łaziska Górne
MKS Czechowice-Dziedzie
LKS Wilki Wilcza
GKS Radziechowy-Wieprz
MKP Odra Centrum Wodzisław
LKS Goczałkowice
KS Spójnia Landek
KS Unia Racibórz
TS Podbeskidzie II BB
GKS Dąb Gaszowice
KS Płomień Połomia
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19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
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41
37
37
36
34
30
27
24
23
22
20
20
19
19
19
7

43:18
30:12
37:24
34:24
33:19
24:17
32:24
30:32
23:21
29:24
20:27
18:27
25:31
24:35
22:46
17:60
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