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Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy różnił się od tych, które odbyły się w minionych latach. A jednak, nawet pomimo 
ograniczeń w akcję zaangażowało się wiele osób oraz instytucji, dzięki którym udało się zebrać imponującą sumę na rzecz podopiecznych 
oddziałów laryngologicznych, otolaryngologicznych oraz dziecięcej diagnostyki głowy. Więcej na str. 8 i 9.     Fot. K. Francuz i L. Szkaradnik

Rok szkolny 2021/22 ustrońskie dzieci 
i młodzież przywitają w tych samych 
przedszkolach i szkołach, które jed-
nak mogą zacząć działać jako zespoły 
szkolno-przedszkolne. W planowanej 
strukturze organizacyjnej placówek 
oświatowych pojawią się zespoły szkol-
no-przedszkolne: ZSP nr 2, ZSP nr 3 oraz 
ZSP nr 4. Działający od września 2020 
r. ZSP nr 1 powiększy się o Przedszkole 
nr 7. 

W numerze m.in.: Morsy dla 
WOŚP, Pomoc psychologicz-
na dla nastolatków, Jubilaci, 
Cud XIX-wiecznego kotlar-
stwa, Listy w sprawie utwo-
rzenia zespołów szkolno-
-przedszkolnych, Wspomnienie  
o Ryszardzie Szurkowskim, 
List do redakcji o zanieczysz-
czeniu powietrza, Wyjaz-
dowy dreszczowiec MKS-u, 
Pierwszy sparking Kuźni.

(cd. na str. 4)

ZESPOŁY
W INTERESIE 
PUBLICZNYM

Planowany schemat organizacyjny ZSP nr 1. 
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zostały zakupione z funduszu 
Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych oraz 
Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii.

W niemieckim Willingen od-
były się dwa konkursy indywi-
dualne Pucharu Świata w sko-
kach narciarskich. Startowali 
zawodnicy WSS Wisła, Piotr 
Żyła i Aleksander Zniszczoł, 
zajmując odpowiednio miejsca 
9. i 2. oraz 34. i 40. Brawo 
Piotr!

Nie 7., ale 27 lutego odbę-
dzie się tegoroczny Między-
narodowy Bieg Narciarski  
„O Istebniański Bruclik”. Start 
i meta tradycyjnie na Kubalon-
ce.                                        (nik)

Od minionego weekendu obo-
wiązuje zakaz wjazdu i pobytu 
cudzoziemców na terenie Re-
publiki Czeskiej. Obejmuje 
wszystkich obcokrajowców. 
Nie dotyczy jedynie osób 
pracujących i uczących się 
w RC, podróży służbowej, 
wyjazdu w celach leczniczych, 
wizyty w placówkach socjal-
nych i udziału w pogrzebie.  
W uzasadnionych przypad-
kach można odwiedzić najbliż-
szą rodzinę. Trzeba liczyć się  
z kontrolami mobilnych patro-
li policji i mandatem karnym 
w przypadku złamania zakazu.

Prawie 10 lat temu, bo na prze-
łomie grudnia 2011 i stycznia 
2012 roku, został zburzony 
dworzec autobusowy w Cie-
szynie. W tym miejscu miała 

rozpocząć się budowa centrum 
handlowego. W konkursie wy-
brano nazwę „Galeria Stela”. 
Teren przez długi czas był 
zaniedbany. Budowa ruszyła 
dopiero w 2017 roku. Galeria 
działa, choć z ograniczeniami 
z powodu koronawirusa. 

Na Gułdowach w Cieszynie 
znajdują się dwa budynki  
z mieszkaniami socjalnymi. 
Pierwszy z nich został za-
siedlony przed pięcioma laty,  
a wiosną 2017 roku lokatorzy 
wprowadzili się do drugiego 
budynku.

Posterunek Policji w Istebnej 
może pochwalić się nowym 
sprzętem do badania trzeź-
wości. Stacjonarny alkometr  
i mobilny analizator wydechu, 

to i owo
z 

okolicy
W ostatnią niedzielę stycz-
nia w całym regionie cieszyń-
skim grała Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. Sztab 
kolejny raz działał w Ustroniu,  
a także w Cieszynie, Chybiu, 
Kończycach Wielkich, Pruch-
nej, Skoczowie, Wiśle i Ze-
brzydowicach. Zachowując 
obostrzenia koronawirusowe 
wolontariusze zbierali datki 
do puszek. Uruchomiono też 
e-skarbonki. 

*  *  *

*  *  *
*  *  *

*  *  *

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI 

– DEKLARACJE 2021 r.
Burmistrz Miasta Ustroń informuje, że od 1 stycznia 2021 r. 

zmieniła się metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. W przypadku nieruchomości, które w części 
stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy,  
a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, 
metodą naliczania opłaty dla części zamieszkałej jest iloczyn 
liczby mieszkańców i ustalonej stawki opłaty, natomiast dla części 
niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność, metodą 
ustalenia opłaty jest iloczyn powierzchni użytkowej lokalu oraz 
ustalonej stawki. W związku z powyższym właściciele takich 
nieruchomości zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w terminie do 10 lutego 2021 r. Druk deklaracji oraz stawki opłaty 
na 2021 r.  dostępne są w Urzędzie Miasta Ustroń, Rynek 1 oraz 
na stronie internetowej Miasta. Szczegółowych informacji w tym 
zakresie udziela Wydział Podatków i Opłat Lokalnych pod nr tel. 
33 857 93 42, 33 857 93 53.

*  *  *

Jesteś nastolatkiem. Czujesz i widzisz, że się zmieniasz. Zmie-
nia się Twoje ciało, głos, a niektóre Twoje myśli i zachowania 
zaskakują Ciebie samego. Dotychczasowe poczucie spokoju  
i beztroski gości u Ciebie coraz rzadziej. W jego miejsce pojawia 
się zmienność nastroju, która może zaczyna Cię przerażać, bo 
w jednej chwili czujesz rozpierającą energię i chęć życia, a za 
moment chce Ci się wyć z rozpaczy i przerażenia? Jakoś coraz 
częściej towarzyszy Ci uczucie lęku o to, co powiedzą, pomyślą, 
napiszą inni, lęku o to, co z Tobą będzie, kim będziesz, jak sobie 
poradzisz? A może Twoi rodzice nie radzą sobie z własnymi 
problemami i masz poczucie odpowiedzialności za nich, a może 
masz poczucie krzywdy, wstydu za nich, a zaraz potem winy, że 
tak czujesz? Może relacje z rówieśnikami stanowią dla Ciebie 
wyzwanie, a szkoła to istne utrapienie? Może zwyczajnie nic 
Ci się nie chce, a kiedy patrzysz na innych i to, jak im łatwo 
wszystko przychodzi, to tym bardziej masz ochotę nie wychodzić 
spod kołdry?

Może masz poczucie, że Cię to wszystko zwyczajnie przerasta, 
a z rodzicami nie da się o tym rozmawiać, bo nic nie rozumieją. 
Ciągle się czepiają i są wiecznie niezadowoleni, cokolwiek byś 
nie zrobiła, zrobił.

Pamiętaj, nie musisz radzić sobie z tym wszystkim sam. 
Jesteśmy. Jesteśmy po Twojej stronie, chcemy Ci pomóc poszu-
kać rozwiązania, które ułatwiają poradzenie sobie z sytuacją,  
w której utknęłaś, utknąłeś. Intymnie, bezpiecznie i poufnie. 
Tak działamy.

Oferujemy psychologiczne, bezpłatne wsparcie, które będzie 
trwało tak długo, jak będziesz tego potrzebowała, potrzebował. 
Porozmawiaj z rodzicami, powiedz, że chcesz skorzystać z naszej 
pomocy. Przyjdźcie razem na pierwsze spotkanie albo poproś 
rodziców o zgodę. Jeśli jesteś już pełnoletni, nie musisz pytać  
o zgodę rodziców.

Zadzwoń, napisz, aby umówić się na pierwsze spotkanie: 
rodzicowakademia@gmail.com, tel: 606-486-333.

Wsparcie psychologiczne finansowane jest przez Fundację 
Esprit.

Więcej informacji: www.esprit-akademia.pl/akademia-swiado-
mego-rodzica/bezplatna-pomoc-psychologiczna.html

POMOC 
PSYCHOLOGICZNA

Ks. Marcin Makula  rodem z Ustronia 30 stycznia został konsekrowany  
na Ewangelickiego Biskupa Wojskowego. Na zdjęciu podczas uroczy-
stości pogrzebowych ks. radcy Piotra Wowrego.   Fot. L. Szkaradnik
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NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA 
JUBILATÓW:

Wanda Bader zd. Szymczak   lat 93  ul. Polańska
Maria Borys zd. Sidorow    lat 85  ul. Różana
Rudolf Brancek     lat 80 ul. Malinowa
Witold Charłamów    lat 85  ul. Jaśminowa
Rozalia Durczak zd. Mider   lat 95  ul. Partyzantów
Hermina Jochacy zd. Bochniak   lat 90  ul. Pod Grapą
Mirosława Jurczyńska zd. Romanek   lat 97  ul. Szpitalna
Anna Kamieniorz zd. Szlaur   lat 96  ul. Jelenica
Wiesława Kłosowska zd. Strugała   lat 91  ul. Hutnicza
Paweł Kocyan     lat 91  ul. Polańska
Wanda Kosowska zd. Gałuszka   lat 95  ul. Ogrodowa
Karol Kozieł     lat 91  ul. Lipowska
Paweł Kral     lat 80  ul. Jelenica
Zofia Kuś zd. Nawrat    lat 93  ul. Tartaczna
Maria Labak zd. Macura    lat 80  ul. Lipowczana
Roman Leśniak     lat 90  ul. Konopnickiej
Władysław Liboska    lat 80  os. Cieszyńskie
Krystyna Łakoma zd. Matuszewska   lat 93  ul. Spółdzielcza
Alfred Mendryla    lat 93  ul. Jaśminowa
Wanda Młynarczyk-Leszczyńska zd. Nowak lat 90  os. Manhatan
Helena Pilch zd. Paszek    lat 97  ul. Cieszyńska
Julian Podyma     lat 80  os. Manhatan
Aniela Pustówka zd. Szturc   lat 90  ul. Cholewy
Gertruda Raszka zd. Kowalik   lat 80  ul. Porzeczkowa
Karolina Szwarc zd. Chmiel   lat 91  ul. Drozdów
Paweł Szymański    lat 85  ul. Źródlana
Jerzy Torbus     lat 94  ul. Miedziana
Ewa Węglorz zd. Mrowiec   lat 92  os. Manhatan 
Krystyna Zawada zd. Laszczak   lat 95  ul. Wantuły
Barbara Żyszkowski zd. Dostal   lat 80  ul.  Daszyńskiego

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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

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

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

5/2021/1/R

KRONIKA MIEJSKA WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112
Policja Ustroń  47 857-38-10 
                fax 47 857-38-14

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
Poradnia Rodzinna 
Mickiewicza 1. 537 071 063
  33 333 60 61
  33 333 60 63
Salus 730 300 135  
   33 333 40 35
Medica 33 854 56 16
Rodzinna Praktyka Lekarska 
NZOZ Nierodzim
  33 854 23 50

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Karol Turoń   lat 66  os. Manhatan

*   *   *

PUNKT KONSULTACYJNY 
FUNDACJI 

„ODDYCHAJ BESKIDAMI”
W punkcie konsultacyjnym, który mieści się przy ul. 3 Maja 

4 (budynek „Beskidu”) można uzyskać bezpłatne porady na 
temat ekologicznego ogrzewania domów (wymiana pieców, mo-
dernizacja budynków, panele fotowoltaiczne, modele rozliczeń  
z zakładem energetycznym, magazyny energii, kotły elektrodo-
we, pompy ciepła, dotacje – Czyste Powietrze, Mój Prąd, ulga 
termomodernizacyjna). Po poradę można przyjść po wcześniej-
szym umówieniu się drogą mailową: biuro@oddychajbeskidami.
pl. Na spotkanie należy przyjść w maseczce.

*   *   *

ODPADY 
BIODEGRADOWALNE 

ODBIERANE WYŁĄCZNIE Z POJEMNIKÓW
Od 1.01.2021 roku odpady biodegradowalne będą odbierane  

z pojemników, które były dostarczane bezpłatnie przez Przed-
siębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. końcem 2020 roku wszystkim 
właścicielom nieruchomości zamieszkałych, opłacających stawkę 
za osobę. 

Osoby uiszczające  opłatę ryczałtową w przypadku oddawania 
odpadów biodegradowalnych bezpośrednio z nieruchomości 
zobowiązane są do wyposażenia jej w pojemniki we własnym 
zakresie bądź dostarczania bioodpadów bezpośrednio do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowa-
nego w Ustroniu przy ul. Krzywej. 

W przypadku konieczności posiadania większej ilości pojem-
ników na bioodpady niż dostarczona przez Przedsiębiorstwo 
Komunalne właściciel nieruchomości zapewnia je we własnym 
zakresie. Bioodpady gromadzone w pojemnikach o mniejszej 
pojemności niż 110 l lub większej niż 240 l bądź w workach nie 
będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości i należy je dostar-
czyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych.  

Właściciele nieruchomości, którzy nadal nie otrzymali pojem-
ników, proszeni są o kontakt z Przedsiębiorstwem Komunalnym 
Sp. z o.o. pod nr tel. 33/8545242 w godz. od 7 do 15.

PROŚBA DO CZYTELNIKÓW
W związku z przypadającym w tym roku 35-leciem Muzeum 

Ustrońskiego, a zarazem wychodząc naprzeciw żywemu zaintere-
sowaniu ze strony lokalnej społeczności, planujemy opracowanie 
wydawnictwa poświęconego tradycyjnym cieszyńskim ciastecz-
kom bożonarodzeniowym. Dlatego też zwracamy się z wielką 
prośbą do Czytelników Gazety Ustrońskiej o udostępnienie prze-
kazywanych od pokoleń receptur na świąteczne wypieki, które 
wraz z podaniem ich autora znajdą się w naszej publikacji. Na 
Państwa przepisy czekamy w budynku Muzeum lub pod adresem 
e-mailowym: muzeumustronskie@op.pl.

                                          Pracownicy Muzeum Ustrońskiego

*   *   *
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(cd. ze str. 1)
Dla budżetu Ustronia, jak i chyba 

wszystkich gmin w Polsce, problemem są 
wysokie koszty funkcjonowania oświaty, 
których nie rekompensuje państwo. Obec-
nie w wielu gminach więcej na oświatę 
wydaje samorząd niż ministerstwo edu-
kacji i palącą potrzebą stało się obniżenie 
wydatków, jednak nie kosztem dzieci, 
nauczycieli i innych pracowników. Chodzi 
o wyeliminowanie niepotrzebnych wydat-
ków, żeby podwyższyć jakość edukacji, 
opieki i atrakcyjność czasu spędzanego  
w przedszkolach i szkołach. Żeby osiągnąć 
ten cel w 2019 roku odbył się w Ustroniu 
audyt szeroko pojętej oświaty i od grudnia 
tamtego roku jego wyniki są dostępne  
w formie podsumowania na stronie miasta: 
BIP. W dokumencie znajdziemy ocenę 
sytuacji i rozwiązania od łagodnych po 
drastyczne, jak likwidacja małych szkół 
i przedszkoli. Po ogłoszeniu wyników 
audytu burmistrz Ustronia Przemysław 
Korcz zadeklarował, że żadna placówka 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, który 
powstał po połączeniu Przedszkola nr 1  
i Szkoły Podstawowej nr 1. O tym ostat-
nim mówiła dyrektor ZSP nr 1 Magdalena 
Herzyk podczas telekonferencji, która 
odbyła się 26 stycznia. Dyrektor Herzyk 
poinformowała, że do tej pory nie dotar-
ły do niej żadne negatywne opinie, nie 
skarżyli się ani rodzice, ani nauczyciele.

Spotkanie online zorganizowano, żeby 
przedstawić zainteresowanym planowane 
zmiany i rozwiać ich obawy. Uczestni-
czyli w nim: Elżbieta Rabenda, ekspert 
współpracująca z Ministerstwem Edukacji 
Narodowej, Regionalnymi Izbami Obra-
chunkowymi, urzędami wojewódzkimi, re-
prezentująca Centrum Wsparcia Edukacji 
i Biznesu „Otus”, burmistrz miasta Prze-
mysław Korcz, ustrońscy radni, dyrektorzy 
przedszkoli i szkół oraz przedstawiciele 
rad rodziców. 

Podczas spotkania na praktyczne ko-
rzyści płynące z utworzenia zespołów 
szkolno-przedszkolnych wskazywał Ro-
man Langhammer, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 6 w Nierodzimiu, w której to 
dzielnicy zespół jeszcze nie funkcjonuje. 
Gdyby już działał, nie trzeba by zamykać 
Przedszkola nr 6 z powodu zachorowania 
na koronawirusa jednej z pań, pracującej 
w przedszkolnej kuchni. Przygotowaniem 
posiłków dla przedszkolaków zajęłaby 
się kuchnia szkolna, która w tym czasie 
działała w ograniczonym wymiarze, bo sta-
cjonarnie uczą się tylko najmłodsze klasy. 
W sytuacji, gdy przedszkole i szkoła dzia-
łają osobno, przepisy nie dopuszczają ta-
kiej współpracy. Dyrektor Langhammer 
wypowiedział się również jako rodzic 
dziecka, które uczęszcza do przedszkola  
w ramach ZSP nr 1. Dzięki połączeniu 
placówek, jego syn może korzystać z za-
jęć specjalistycznych w szkole. Wzajem-
ne korzystanie uczniów i przedszkolaków  
z pomieszczeń, bazy sportowej, specja-
listów i nauczycieli to jedna z najważ-
niejszych korzyści z połączenia szkół  
i przedszkoli w jeden zespół. 

Tak jest to ujęte w dokumencie sporzą-
dzonym przez Elżbietę Rabendę:

Łączenie szkoły podstawowej w zespół z 
przedszkolem lub przedszkolami, mający-
mi siedzibę w obwodzie tej szkoły skutkuje 

oświatowa w naszym mieście nie zostanie 
zlikwidowana i dzisiaj, mimo trudnej 
sytuacji finansowej miasta, spowodo-
wanej m.in. pandemią, tę deklarację 
podtrzymuje.  Niemniej jednak nadal ko-
niecznością jest podjęcie działań, mających 
na celu usprawnienie systemu oświaty i do 
takich należy tworzenie zespołów szkolno-
-przedszkolnych na wniosek radnych,  
a konkretnie Komisji Oświaty, Rodziny  
i Polityki Społecznej Rady Miasta Ustroń. 
Zmiany mają przynieść oszczędności, choć 
głównym celem ich wprowadzenia jest 
usprawnienie działania placówek oświato-
wych z korzyścią dla edukacji i administra-
cji. Co najważniejsze, planowane zmiany 
nie niosą z sobą żadnych negatywnych 
skutków dla przedszkolaków, uczniów, 
nauczycieli i pracowników, o czym świad-
czy chociażby dotychczasowa wieloletnia 
działalność Szkoły Podstawowej nr 3  
z Oddziałami Przedszkolnymi w Polanie 
oraz funkcjonujący od września 2020 roku 

ZESPOŁY 
W INTERESIE PUBLICZNYM

Planowany schemat organizacyjny ZSP nr 2. 



4 lutego 2021 r.    5

(dok. na str. 12)

łatwiejszym zapewnieniem możliwości 
korzystania z bazy dydaktycznej, podnie-
sieniem jakości zarządzania łączonymi 
jednostki, sprawniejszym wdrażaniem 
i realizowaniem zadań ustawowych  
i statutowych łączonych placówek. Jeden 
gospodarz – dyrektor z przyjętą spójną  
i jednolitą polityką zarządzania jest gwa-
rantem sprawnego funkcjonowania ze-
społu, trafnego doboru kadr z pełnym wy-
korzystaniem jej kwalifikacji i potencja-
łu, zapewnienia wszystkim uczestnikom 
procesu edukacyjno-wychowawczego 
komfortowych i bezpiecznych warunków 
pracy, nauki i opieki. Zdecydowanie 
zarządzanie większą jednostką wyzwala  
w jej zarządcy poczucie większej odpowie-
dzialności, sprawczości i kreatywności, 
ale także stanie się menadżerem w do-
słownym tego słowa znaczeniu. 

Łączenie szkoły z przedszkolami prze-
kłada się na zbudowanie ciekawszej ofer-
ty zajęć edukacyjno-opiekuńczo-wycho-
wawczych dla uczniów i wychowanków 
przedszkola, przy pełnej ich integracji, ale 
też współpracy nauczycieli. Z tego punktu 
widzenia łączenie przynosi wymierne 
korzyści wszystkim ich odbiorcom.

Elżbieta Rabenda podczas telekonfe-
rencji tłumaczyła, na czym polega dzia-
łanie zespołów szkolno-przedszkolnych, 
jakie korzyści płyną z ich utworzenia dla 
przedszkolaków, uczniów i nauczycieli, 
i jak takie rozwiązania sprawdzają się 
w innych miastach. Spotkanie było tak 
zorganizowane, że w jego trakcie moż-
na było zadawać pytania i na bieżąco 
ekspert udzielała odpowiedzi. Pytania  
w mniejszym stopniu dotyczyły konkret-
nych spraw związanych z pracą zespo-
łów i w końcowej fazie sprowadzały się 
do jednego: „Jakie korzyści finansowe 
odniesie miasto?”. Eksperci zewnętrzni 
– Elżbieta Rabenda i Jan Zięba z firmy 
„Vulcan”, która wykonała wspomniany 
wyżej ubiegłoroczny audyt, uważa że two-
rzenie zespołów szkolno-przedszkolnych 
jest działaniem, którego celem jest prze-
de wszystkim optymalizacja organizacji 
oświaty w mieście. Pojawiające się przy 
tej okazji oszczędności są jednym, choć 
nie najważniejszym skutkiem podejmo-
wanych działań. 

Oszczędności jednak się pojawią, choć 
trudno w tej chwili mówić o konkretach, 
skoro zespoły jeszcze nie działają. Są już 
dane dotyczące Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 1, który działa zaledwie od 
września. Może na razie nie są to zbyt duże 
pieniądze (wg wstępnych wyliczeń CUW 
jest to ok. 50 tys. zł), ale gdy powstaną 
pozostałe planowane zespoły, suma auto-
matycznie się zwiększy i będzie wzrastać 
wraz z upływem czasu. Zaoszczędzone 
pieniądze będzie można wydać na polep-
szenie bazy oświatowej i wzbogacenie 
oferty edukacyjnej. Na ten temat ciekawe 
spostrzeżenie poczynił dyrektor SP-6 
Roman Langhammer, który stwierdził, że 
każdy tysiąc złotych zaoszczędzony na or-
ganizacji i przeznaczony na edukację wart 
jest przeprowadzenia zmian. O korzyś-
ciach finansowych, płynących ze wspólnej 
struktury organizacyjnej tak pisze Elżbieta 
Rabenda w dokumencie „Tworzenie ze-

społów szkolno-przedszkolnych w gmi-
nie. Zasadność powoływania.”: 

Łączenie szkół lub przedszkoli w ze-
społy szkolno-przedszkolne ma głównie 
uzasadnienie ekonomiczne, ale nie tyl-
ko. Połączenie usprawni proces obsługi 
finansowej. Chodzi przede wszystkim  
o obniżenie kosztów ogólnego zarządu 
(administrowania) poszczególnymi jed-
nostkami wchodzącymi w skład zespołu, 
które działają wówczas pod kierowni-
ctwem jednego gospodarza – dyrektora, 
wyłonionego w drodze otwartego kon-
kursu oraz ze wspólną administracją  
i obsługą. 

Zoptymalizowanie wydatków bieżących 
nie tylko usprawni zarządzanie planem 
finansowym wspólnym dla całego zespołu 
szkolno-przedszkolnego, ale także po-
mniejszy w ogóle wydatki, co bezpośred-
nio przełoży się na podniesienie jakości 
pracy jednostek, wzmocnienie procesów 
dydaktycznych i wychowawczych po-
przez zakup odpowiedniej klasy pomocy 
dydaktycznych, doposażenia, pomocy 
naukowych, etc.), a docelowo z pewnoś-
cią wpłynie na podniesienie efektywności 
pracy nauczycieli i wyniki nauczania 
uczniów. Zaoszczędzone środki z tytułu 
połączenia dwóch dotychczasowo samo-
dzielnych podmiotów wcale nie muszą być 

przeznaczone na zadania pozaoświatowe, 
jak to zazwyczaj w opinii publicznej jest 
postrzegane. Tu chodzi bardziej o ogra-
niczenie zbędnych wydatków, związanych  
z samych faktem utrzymania i organizowa-
nia odrębnych bytów jednostek, stosunko-
wo blisko siebie położonych, z niewielką 
liczbą uczniów i oddziałów oraz znikomą 
możliwością zatrudniania nauczycieli  
w godzinach ponadwymiarowych. Odręb-
ne rozliczanie kosztów utrzymania tych 
jednostek, mediów, obsługa rachunków, 
odrębne zamówienia publiczne, podwój-
na biurokratyzacja pracy to wszystko ma 
szansę zostać zredukowane do niezbęd-
nego minimum, co odda należne środki 
uczniom, tak bardzo potrzebne w ich 
edukacji i wychowaniu, poprawieniu stan-
dardów utrzymania budynków, otoczenia 
i właściwych warunków pracy.

Z przedstawionych opinii eksperckich 
wynika, że utworzenie zespołów większe 
znaczenie ma dla przedszkoli. Szczególnie 
że, jak pisze Jan Zięba w „Opinii na temat 
zasadności tworzenia zespołów szkolno-
-przedszkolnych w Ustroniu”: 

Słabą stroną sieci przedszkoli w Ustro-
niu jest jej nieelastyczność z punktu wi-
dzenia możliwości zwiększenia miejsc  
w przedszkolach, co – jak wynika z pro-

Planowany schemat organizacyjny ZSP nr 3. 

Planowany schemat organizacyjny zespołów szkolno-przedszkolnych w Ustroniu. 
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Jako Rada Rodziców, z niepokojem i zdziwieniem przyjęliśmy 
informację o planowanym przez władze miasta połączeniu ustroń-
skich przedszkoli i szkół, co faktycznie przesądza o ich pełnej bądź 
częściowej likwidacji. 

Jako Rada Rodziców, a więc gremium wspierające szkołę, nie 
mamy na mocy żadnej z ustaw zdolności do czynności prawnej, 
a tym samym skierowania skutecznej petycji do władz miasta  
w imieniu naszych członków.

Jednakże jako mieszkańcy, rodzice uczniów, przedszkolaków 
mamy prawo wyrażać swoje opinie i prezentować je w przypadku 
bardzo wrażliwych społecznie tematów, gdzie decyzje ich doty-
czące będą długotrwałe w skutkach i często nieodwracalne. Taką 
sytuację mamy obecnie.    

Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Radni Miasta:
Jako reprezentanci rodziców i uczniów ze Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Ustroniu w trosce o ich dobro i dobro szkoły mówimy 
planom połączenia: STANOWCZE NIE !!!

Chcemy, aby nasz głos był szeroko odebrany w  mieście i żeby 
był dla Państwa nieformalną petycją. W ostatnim czasie rodzice 
uczniów naszej szkoły, za uprzejmością jej dyrekcji, uczestniczyli 
on-line w spotkaniu poświęconemu temu zagadnieniu. My rodzice, 
próbowaliśmy doszukać się jakichś korzyści. Niestety się ich nie 
doszukaliśmy. Zamiast pewnych przyszłych korzyści pojawiły się 
tylko wątpliwe przypuszczenia na ich temat. 

W wyniku planowanego połączenia przedszkoli ze szkołami 
(czytaj: likwidacją przedszkoli) nie będzie korzyści ekonomicz-
nych, społecznych, wizerunkowych, majątkowych czy związanych 
z poprawą jakości życia mieszkańców, poprawą procesu edukacyj-
nego uczniów czy wychowanków przedszkoli. Nie będzie żadnych 
korzyści dla mieszkańców Ustronia. Nikt nie potrafi ich wskazać.

Jest za to obecnie mnóstwo uzasadnionych obaw i prawdopodo-
bieństwo pokrzywdzenia wielu osób. Pokrzywdzenia osób obecnie 
pracujących, piastujących swoje stanowiska, pokrzywdzenia 
naszych dzieci poprzez stworzenie im zdecydowanie gorszych 
warunków nauki. Jesteśmy przekonani, iż w wyniku planowanych 
zmian pojawi się znaczące utrudnienie dla rodziców i poszczegól-
nych dyrekcji w procesie komunikacji, nastąpi zerwanie z piękną 
tradycją, nastąpi zmarnowanie potencjału pracujących specjali-
stów i nieposzanowanie wieloletnich starań o stworzenie dobrze 
funkcjonujących jednostek edukacyjnych w mieście. Ilość wad 
tego planowanego rozwiązania jest tak duża, że moglibyśmy nim 
obdzielić (czytaj: najprawdopodobniej popsuć) organizację oświa-
ty nie tylko w placówkach, których to ma dotyczyć – ale w całym 
naszym mieście. Nieład, niezdrowa konkurencja, niesamodzielność 
jednostek, konflikt interesów, niezadowolenie, tłok, dyskomfort, 
anonimowość, zwiększenie zagrożeń – to nie jest kierunek, do 
którego warto zmierzać, szczególnie w edukacji dzieci i młodzieży.

Wybieramy to co lepsze, wybieramy: porządek, spokój, dbałość 
o tradycję, poszanowanie miejsc pracy, dobrą komunikację, jakość 
i solidność w całym procesie edukacji naszych dzieci, wybieramy 
zadowolenie dzieci, rodziców, pedagogów, mieszkańców, kierow-
nictwa placówek, wybieramy „dobrze zorganizowaną edukację 
w mieście”. Wybieramy kierunek działań polegający na ciągłym 
unowocześnianiu i rozwoju szkół i przedszkoli, wykorzystywaniu 
ich potencjału, wykorzystywaniu szans a nie na ich likwidacji – co 
można najłatwiej uczynić.      

Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo Radni, 
Zwracamy się do Państwa jako do wybranych przedstawicieli 

ustrońskiej społeczności z apelem o podejmowanie działań zgodnie 
z oczekiwaniami lokalnego społeczeństwa. Prosimy, abyście Pań-
stwo byli świadomi, iż ewentualne (na tę chwilę mało prawdopo-
dobne, wręcz wykluczone) monetarne oszczędności to nie jeszcze 
korzyści. Ewentualne decyzje będą praktycznie nie do cofnięcia, 
a ich złe skutki nie do naprawy. Gmina to nie korporacja, Ustroń 
to nie spółka notowana na giełdzie, dzieci i ich rodzice to nie 
wiersze w programie liczącym wysokość podatku od nierucho-
mości. Ustroń to piękne miasto z zadowolonymi i dumnymi z tego 
faktu mieszkańcami, a także z władzą, która tym mieszkańcom ma 
służyć realizując powierzone zadania, w tym ustawowo w zakresie 
rozwoju i utrzymania oświaty.

LISTY DO REDAKCJI
Prosimy Państwa o przyjęcie tego listu otwartego jako wyraz 

naszej troski o lepszy Ustroń i jako głos rodziców uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Ustroniu. Prosimy rozważyć możliwość prze-
prowadzenia referendum w tej sprawie – co wydaje nam się – iż 
jeszcze bardziej przybliży Państwu głos mieszkańców.

Szanowni Wszyscy mieszkańcy Ustronia, 
kończąc ten list apelujemy do Was wszystkich –  dołóżcie wszel-

kich starań, aby Wasz głos w tej sprawie wybrzmiał jak najmocniej. 
To nasza wspólna sprawa.                                     Z poważaniem,

Rada Rodziców 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu

 
                                                                  

LIST OTWARTY

Szanowny Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Panie 
i Panowie Radni Miasta Ustroń, 

 
W związku z planowaną reorganizacją ustrońskich placówek 

oświatowych przedstawiamy nasze stanowisko w sprawie utwo-
rzenia zespołu szkolno-przedszkolnego, a tym samym naruszenia 
zaplanowanych i konsekwentnie realizowanych przez Klimatyczną 
Szkołę Podstawową nr 2 im. Jerzego Michejdy oraz Przedszkole nr 
2 i Przedszkole nr 4 koncepcji funkcjonowania. Jako pracownicy tej 
szkoły – pedagodzy często z wieloletnim stażem – uważamy decyzję 
za błędną, zatem niekorzystną dla dzieci, ich rodziców, pracowników 
ww. placówek, a tym samym mieszkańców Ustronia.

 Minął zaledwie jeden rok od reformy wprowadzonej w polskiej 
szkole przez minister Annę Zalewską. Zmiany te dotkliwie uderzyły 
w uczniów, pedagogów i rodziców, a wdrożenie ich było oprote-
stowane także przez społeczność Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 
2 w Ustroniu. W tym momencie, kiedy staramy się tworzyć nowe, 
przyjazne dzieciom środowisko, Państwo ponownie, po zaledwie 
roku wprowadzają tak zasadnicze zmiany. Oświacie potrzebna 
jest stabilizacja, a planowana reorganizacja ustrońskich szkół  
i przedszkoli jej nie zapewnia. Wieloletnie doświadczenie pracy  
w oświacie pokazuje, że tworzenie wielkich placówek – molochów,  
o ponad 120 – osobowym personelu i prawie 700 – osobowej grupie 
wychowanków, źle wpływa na rozwój dzieci, ich poczucie bezpie-
czeństwa, jak również szeroko rozumianą dyscyplinę.

 Warto też zauważyć, że współczesne koncepcje wychowania 
mówią o zapewnieniu dziecku na nowym etapie edukacji carte 
blanche, o odchodzeniu od wystawiania opinii o uczniu. W zamian 
rekomenduje się indywidualne podejście do młodego człowieka. Jak 
będzie to możliwe w prawie 700 – osobowej grupie?

 Wszyscy jesteśmy świadomi, że na każdym kolejnym etapie edu-
kacyjnym pojawiają się specyficzne problemy i wymagania, którym 
musi sprostać osoba zarządzająca placówką. Obecnie dyrektor 
przedszkola doskonale orientuje się w sprawach swoich podopiecz-
nych, zna swoich wychowanków, a także ich środowisko. Rozwiązuje 
problemy innego typu niż dyrektor szkoły, do której uczęszczają 
dzieci starsze z właściwymi dla swojego wieku trudnościami.

 Wreszcie trudno nam przejść obojętnie wobec faktu, że przedsta-
wiona koncepcja zakończy istnienie unikatowej w skali kraju szkoły 
o nazwie „Klimatyczna Szkoła Podstawowa”, szkoły o 234 – letniej 
tradycji. Niestety, będzie to kolejny ważny obiekt, który zniknie  
z mapy Ustronia, podobnie jak zakład Kuźnia o 200 – letniej tra-
dycji – jednak tym razem będzie to „zasługa” włodarzy miasta.

 W dalszej perspektywie obawiamy się też wcielenia Przedszkola 
nr 2, co skutkować będzie obniżeniem standardów dla naszych 
uczniów poprzez zwiększenie liczebności oddziałów, wprowadzenie 
dwuzmianowości, zwłaszcza przy pozytywnych założeniach demo-
graficznych dla miasta. Doświadczenia istniejących już zespołów 
na terenie województwa wskazują na redukcję środków finansowych 
przeznaczanych na obsługę tychże jednostek, wpływa to negatywnie 
na jakość zarządzania i funkcjonowanie szkół.

 Wobec powyższych argumentów jako Rada Pedagogiczna  
i pracownicy Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 nie zgadzamy 
się na utworzenie zespołu szkolno – przedszkolnego. Jednocześnie 
oczekujemy ponownego rozważenia, czy ewentualne efekty eko-
nomiczne uzyskane dopiero w perspektywie długofalowej warte 
są narażania na stres uczniów oraz rodziców niepewnych o los 
swoich pociech – wszak stanowią oni w tym wypadku znaczącą 
grupę wyborców naszego miasta.

 Z poważaniem                        Rada Pedagogiczna i pracownicy
                                         Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2
                                                im. Jerzego Michejdy w Ustroniu

*   *   *
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Szanowni Państwo!
W liście do Redakcji, zamieszczonym w GU, poruszyłem kilka 

spraw w mojej ocenie ważnych dla mieszkańców Ustronia, pozo-
stawionych bez jakiejkolwiek reakcji ze strony władz. 

Dzisiaj odniosę się wyłącznie do kwestii zatruwania powietrza 
w Ustroniu, który o ironio mieni się Uzdrowiskiem. Jesteśmy 
rekordzistą Polski, a może nie tylko Polski, jeżeli chodzi o zanie-
czyszczenie powietrza, a jakiekolwiek działania władz (o ile są, 
lub były) stanowią jedynie iluzję.

Dzisiaj listonosz doręczył chyba do każdego mieszkańca, ”mapę 
zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 (wyznacz-
nik smogu) w Ustroniu z dnia 25.02.2019” , jak podano wykonana 
na podstawie pomiaru powietrza w tym dniu, w ramach projektu 
ZONE oraz danych pomiarowych Stacji Monitoringu przy ul. 
Sanatoryjnej. Na sporządzonej mapie cały „lewobrzeżny” Ustroń, 
z zaznaczeniem przekroczeń dopuszczalnych norm, a Hermanice 
w tym opracowaniu wyglądają tragicznie.

Dla porównania publikuję pomiary z aplikacji KANAREK, 
wykonane w dniu 26.01.2021 r. o godz. 21.00:

Ul. 3 Maja  PM10  258% PM2,5 460%
Ul. Gałczyńskiego PM10  246% PM2,5 470%
Ul. Osiedlowa  PM10 838%  PM2,5 962%
Nigdzie w Polsce takich przekroczeń o tej godzinie nie zano-

towano, co sprawdziłem w aplikacji KANAREK. Nie dziwię się 
zatem, że władze notorycznie uchylają się od zainstalowania 
mierników zanieczyszczenia w poszczególnych dzielnicach.

Z porównania wynika, że w przeciągu ostatnich 2 lat sytuacja 
w tym względzie radykalnie się pogorszyła.

Zachęcam mieszkańców Ustronia do zainstalowania w telefo-
nach aplikacji KANAREK, gdzie znaleźć można na bieżąco stan 
zanieczyszczenia powietrza, w kilku przez siebie wybranych miej-
scach, w których dokonywane są pomiary przez „KANARKA”. 

Może władze i radni zajmą się na poważnie i natychmiast 
zwalczaniem trucicieli, a mieszkańcy aktywnie podejmą akcję, 
którą uprzednio nazwałem „Ustroń oddycha”.

Czy wydział Ochrony Środowiska ma wiedzę o „trucicielach” 
i ich lokalizacji (mapa)? Czy jest opracowany konkretny har-
monogram likwidacji „kopciuchów”? Ile będzie kosztowała 
wymiana pieców na ogrzewanie ekologiczne? Uprzejmie proszę 
o odpowiedź na te pytania, myślę, że nurtujących mieszkańców, 
również na łamach GU.

W Nr 2/2021 GU zamieszczona została artystyczna fotografia 
wykonana przez Jerzego Marcola, przedstawiająca zamglony 
Ustroń, ale komentarz do fotografii był ironiczny, że „nie każ-
da mgła to smog”. I dalej stwierdzenia, że ”Jako mieszkańcy 
Ustronia jesteśmy w dobrej sytuacji, że zawsze możemy sięgać, 
gdzie smog nie sięga”. I dalej „W dni z przekroczonymi norma-
mi zanieczyszczenia (…) można wsiąść w samochód i wjechać 
na naszą wspaniałą Równicę”. Z tego wniosek, że mieszkańcy 
„lewobrzeżnego” Ustronia zimy powinni spędzać na Równicy.

Proponuję, by młodzi ludzie przy pomocy dronów, specjalnie 
wyposażonych, a zakupionych lub wypożyczonych przez gminę, 
wykonali dokładną „mapę trucicieli”, którzy opalają domostwa 
węglem i niejednokrotnie śmieciami, co powoduje zatrucie po-
wietrza.

Może nie każdy zdaje sobie sprawę, że zatruwanie powietrza 
winno być karane mandatami do 500,00 zł albo grzywną do 
5000,00 zł. Każda z tych kar może być nakładana wielokrotnie – 
po każdym stwierdzeniu dokonania naruszenia. 

Ile kar nałożono na „trucicieli” w Ustroniu, na przestrzeni 
ostatnich 2 lat? Również taka dokładna informacja ze strony 
Straży Miejskiej mieszkańcom Ustronia się należy.

Zwracam także uwagę, że zatruwanie powietrza, jest przestęp-
stwem opisanym w art. 182 kodeksu karnego, zagrożonym karą 
pozbawienia wolności lub grzywną.

Moim zdaniem na napiętnowanie zasługują również ludzie, 
którzy tolerują ten stan rzeczy, pomimo ciążących na nich obo-
wiązków dbałości o czystość powietrza.

Jako mieszkańcy powinniśmy domagać się od Urzędu i Rady 
radykalnych działań, w tym zapewnienia środków na umożliwienie 
mieszkańcom wymiany starych pieców na ogrzewanie ekologicz-
ne. Jak wynika z jakości powietrza w Ustroniu, jesteśmy spóźnieni 
w takim działaniu o kilka lat.

W załączeniu fotografia „miernika jakości powietrza”  

w Ustroniu Górnym – żółty przy stawie kajakowym. Oczywiście 
znacząco wyczyszczonych przez opady.      

Z poważaniem.                                              Korneliusz Kapołka

W celu uzmysłowienia sobie jaką jakość powietrza mamy  
w Ustroniu i czy warto i kiedy wychodzić na spacer nie naraża-
jąc własnego zdrowia proponujemy sprawdzać to przez jedną  
z aplikacji podających dane ze stacji monitorowania powietrza 
w Ustroniu. Większość z tych stacji jest ulokowana na budynkach 
mieszkalnych zlokalizowanych w różnych dzielnicach Ustronia co 
daje niezły obraz jakości powietrza w Ustroniu.

 Zainstalowanie aplikacji w telefonie:
1. W aplikacji Google Play należy znaleźć aplikację  KANA-

REK – jakość powietrza
2. Pobrać aplikację do telefonu /jest bezpłatna/ – jej symbolem 

jest żółty kanarek
3. W aplikacji  KANAREK poszukać miasta Ustroń
4. Aplikacja KANAREK pokazuje monitoring z siedmiu stacji 

pomiarowych w Ustroniu: ul. Sanatoryjna, ul. 3 Maja, Osiedlowa, 
Andrzeja Brody, Gałczyńskiego, Źródlana, ul. Jastrzębia.

Osobiście sprawdzam to codziennie zanim rozpocznę jakąkol-
wiek działalność sportową na zewnątrz. Moim zdaniem w centrum 
Ustronia jest często bardzo źle i należy zacząć coś z tym robić.

Przekonajcie się Państwo o tym sami śledząc monitoring KA-
NARKA. Poradnik przygotowany przez Zbyszka Drózda.

„Wskaźnikiem” zanieczyszczenia powietrza może być osad zbierający 
się na pokrywach koszy.

Pierwszy dzień lutego przyniósł pierwszą kolizję. Doszło do niej 
o godzinie 11.17 w Ustroniu Nierodzimiu, na skrzyżowaniu ul. 
Katowickiej z ul. Skoczowską. Kierujący BMW 67-letni mieszkaniec 
Sosnowca nie dostosował się do sygnalizacji świetlnej. Mężczyzna 
przejeżdżając na czerwonym świetle doprowadził do zderzenia  
z kierującym Toyotą 36-letnim mieszkańcem Bielska-Białej. Sprawca 
został ukarany mandatem karnym. 
                                     Fot. Cieszyn i okolice - informacje drogowe
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Natalia i Patrycja Biernat.

Chcesz zostać Kobietą Stela? Napisz do nas.

MDK „PRAŻAKÓWKA”
Jak co roku głównym bastionem WOŚP 

w naszym mieście był Miejski Dom Kul-
tury. To właśnie tam, pod czujnym okiem 
szefowej sztabu Anny Darmstaedter oraz 
pracowników placówki, trwały prace or-
ganizacyjne. Wsparciem byli nauczyciele 
odpowiedzialni za pomoc w organiza-
cji wolontariuszy: Wojciech Twardzik 
z SP1, Małgorzata Strawa z SP2, Eliza 
Machnicka z SP3, Magdalena Kubala  
z SP5 oraz Anna Szczuka-Pezda z SP6. 
Uczniowie wszystkich szkół podstawo-
wych oraz dorośli i młodzież ze szkół 
średnich zgłaszali swoją chęć uczestnictwa 
w akcji, a 31 stycznia po godzinie 8 około 
200 osób wyszło, aby kwestować w szczyt-
nym celu. W 3, 4-osobowych grupkach, 
trzymając w rękach charakterystyczne 
skarbonki, dzielili wśród darczyńców 
czerwone serduszka. Na zmarzniętych 
czekała ciepła herbata i poczęstunek, 

który w tym roku, ze względu na zasady 
bezpieczeństwa, przygotowano w sali 
widowiskowej. Jak mówi Julia Gregorska, 
jedna z członkiń 13-osobowego sztabu, 
ten rok zdecydowanie był inny niż po-
przednie. Ze względu na mniejszą liczbę  
zaangażowanych w akcję w siedzibie 
sztabu było wyjątkowo cicho i spokojnie, 
mniej było również skarbonek do przeli-
czenia.                                               (kfz)

WRZOS
Pod karczmą „Wrzos” już o 9 rano 

spragnieni i głodni przechodnie mogli ura-
czyć się nie lada smakołykami. Co prawda 
o tej godzinie miejskie ulice i chodniki 
świeciły jeszcze pustkami, jednak już 
po kilku godzinach pod karczmą zaczęły 
zbierać się prawdziwe tłumy. Mieszkań-
cy oraz turyści, przyciągnięci aromatem 
grochówki z kotła oraz piwa warzonego 
przez Piwowarów Domowych Tustela, 

mogli skosztować również domowych 
serów serwowanych przez autorkę bloga 
Czerwona Papryczka. Dodatkową atrakcją 
była muzyka na żywo w wykonaniu Jana 
Siwego, Radka Stojdy oraz kapeli góral-
skiej z Koniakowa.                           (kfz)

ZBIÓRKA 
NA DZIECIĘCĄ GŁOWĘ
W samo południe ostatniej niedzieli ry-

nek wypełniła muzyka, zabytkowe samo-
chody i motory oraz spragnieni ciekawych 
wrażeń widzowie, a wszystko za sprawą 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
która cieszy się zawsze wyjątkową popu-
larnością i otwiera ludzkie serca. Do skar-
bonek każdy chciał dorzucić swój udział 
w wielkiej akcji gromadzenia środków na 
sprzęt leczniczy dla laryngologii, otola-
ryngologii i dziecięcej diagnostyki głowy. 

Słoneczna i śnieżna aura też z pew-
nością wpłynęły na całkiem sporą jak 
na pandemiczne czasy frekwencję. Poza 
tym atutem imprezy na rynku były wy-
stępy kapeli regionalnej z Koniakowa  
i miejscowego muzyka Wojciecha Misiu-
gi, którego zaprezentowaliśmy w poprzed-
nim wydaniu gazety. 

ŚWIATEŁKO WOŚP 
W USTRONIU

Zimowa sceneria i mróz nie odstraszyły chętnych do pomocy sportowców.

Patrycja Niemiec i Wiktoria Sajan.Julia Gregorska i Julia Fuczyło.
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Spore zainteresowanie wzbudziła ko-
lekcja dawnych samochodów biznesmena 
Michała Bożka, chętnie pozującego na 
tle tych zabytków, a dawne motory z mu-
zeum „Rdzawe diamenty” również były  
w centrum uwagi. Okazało się, że mimo 
lockdownu, który po raz kolejny wielu 
ustrońskim firmom uniemożliwił dzia-
łalność, miejscowi przedsiębiorcy hojną 
ręką darowali na ten szczytny cel wiele 
wartościowych voucherów, sprzętów, czy 
pamiątkowych przedmiotów, które były 
zaciekle licytowane we wszystkich miej-
scach, gdzie w tym dniu działała Wielka 
Orkiestra. Na rynku imprezę prowadził 
Szymon Staniszewski z Urzędu Miasta, 
a nad całością czuwała dyrektor MDK 
„Prażakówka” Urszula Broda-Gawełek.                   
                                              (LS)

WOŚP-OWY 
TRENING BIEGOWY

Szczytny cel wspierany był nie tylko 
w centrum, ale i poza miastem, gdzie 
pod okiem Anny Sikory i Iwony Juzof 
odbył się trening na Czantorię. Prawie 
60 biegaczy i maszerujących z kijkami 
wyruszyło o 8 z parkingu przy wyciągu 
Poniwiec, wcześniej wrzucając datki do 
puszek czekających tam wolontariuszy. 
Następnie rozpoczął się trening biegowy 
oraz nordic walking, a po drodze do grupy 
dołączali kolejni amatorzy aktywności 
fizycznej. Uczestnicy akcji mieli okazję 
wspomóc nie tylko WOŚP, ale i jeepa  
z koliby na Czantorii, którego wspólnymi 
siłami wciągnęli pod górę. Na Poniwcu 
zapłonęło również symboliczne światełko 
do nieba z wykorzystaniem zimnych ogni, 
a po skończonym treningu uczestnicy 
mogli napić się gorącej herbaty na dolnej 
stacji wyciągu.                                   (kfz)

PODSUMOWANIE:
Tegoroczna akcja pozwoliła zebrać  

73.819,94 zł z kwesty oraz 1.476 zł  
z e-Skarbonki, natomiast przeznaczone na 
licytację dary wciąż są licytowane, więc 
ostateczną sumę poznamy za około trzy 
tygodnie. Jednak już zebrane na chwilę 
obecną ustrońskie 75 295,94 zł robi wra-
żenie. W pandemicznej rzeczywistości to 
nie lada sukces. 
                      Fot. K. Francuz i L. Szkaradnik

W dobroczynną akcję zaangażowali się również dzieci z ustrońskich przedszkoli. Najmłodsi 
wolontariusze przekazali na aukcję swoje prace plastyczne, które licytowano w dniu finału. 

Maria i Marta Marianek.
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B IBLIOTEKA POLECA  
tel 33-854-23-40 

www.biblioteka.ustron.pl
(katalog online)

Andrzej Grabowski 
 „Jestem jak motyl”

Barwna autobiografia 
jednego z najbardziej 
lubianych polskich ak-
torów. Występował w 
kabarecie, grał w wie-
lu w filmach i spek-
taklach teatralnych, 
nagrał cztery płyty  
z piosenkami, jest tak-
że jurorem w „Tańcu  
z gwiazdami”. Dodatko-
wo okazuje się doskona-
łym gawędziarzem.

Tomasz Grzywaczewski 
„Wymazana granica. Śladami II Rzeczpospolitej”

Reporterska wyprawa wzdłuż granic II 
RP – od Kaszub, przez Wielkopolskę, 
Śląsk, Bieszczady, po Kresy Wschodnie, 
Mazury i Pomorze. Autor odnajduje 
ostatnich pamiętających przedwo-
jenne granice i ich znikanie – nad 
Bałtykiem, na Śląsku Cieszyńskim,  
w wioskach Bojkowszczyzny, wysied-
leńców z akcji „Wisła”, ocalonych  
z rzezi na Wołyniu, mieszkańców daw-
nych rubieży Polski na Huculszczyźnie, 
ukraińskiego Kosowa, Polesia, nad Dźwi-
ną, krańców Litwy.

1 lutego zmarł Ryszard Szurkowski – najwybitniejszy polski 
kolarz. Dwukrotny wicemistrz olimpijski, czterokrotny medalista 
mistrzostw świata, kilkukrotny zwycięzca Wyścigu Pokoju (1970, 
1971, 1973, 1975 r.), trzykrotny mistrz świata amatorów oraz dwu-
nastokrotny mistrz Polski znał i lubił Ustroń. Zaczął przyjeżdżać do 
nas pod koniec lat 90. i po raz pierwszy gościliśmy go na łamach 
Gazety Ustrońskiej w maju 1997 roku (GU 22/97, www.archiwum.
ustron.pl). Zdjęcie Wojsława Suchty pokazuje Szurkowskiego 
przed startem do VI etapu Wyścigu Pokoju, kiedy na ustrońskim 
rynku prezentuje polskich kolarzy znanemu aktorowi Danielowi 
Olbrychskiemu. 

Następnie widzimy się z Ryszardem Szurkowskim w ratuszu po 
spotkaniu z burmistrzem Kazimierzem Hanu-
sem, z którym jako prezes Fundacji Eurosport 
omawiał szczegóły Szosowych Mistrzostw 
Polski. W wywiadzie z redaktorem Suchtą 
(GU 20/98) Szurkowski ocenił ustrońską trasę 
i mówił o współpracy z miastem: 

– Nie ma wad. Są same zalety, ale pozostało 
jednak trochę pracy. Pomówmy o zaletach. 
Przede wszystkim to przebywający tu wczaso-
wicze. Oczywiście wyścig kobiet z początkiem 
czerwca i serie mistrzostw Polski z początkiem 
lipca robimy dla kolarstwa, ale też w dużej 
mierze dla kibiców. Nie chcemy rozgrywać 
mistrzostw gdzieś w polu, ale robić to dla 
ludzi. Widzimy też możliwość przeprowadze-
nia w Ustroniu cyklicznej corocznej imprezy  
i potrzebna jest trasa bezkolizyjna, nie zakłóca-
jąca komunikacji. Dziś z panem burmistrzem 
porozumieliśmy się co do przebiegu takiej 
trasy. Będzie ona na tyle widowiskowa i na 
tyle atrakcyjna dla kolarzy, że kibic będzie ob-
serwował walkę na bieżąco. Oczywiście przed 
zawodami kolarskimi trasę trzeba pozamiatać, trochę pomalować  
i na odcinku 100 m położyć nowy asfalt na płyty betonowe.

Na pytanie, dlaczego wybrał Ustroń, odpowiedział, że człowieka 
zawsze ciągnie do gór.

Ostatecznie szosowe mistrzostwa Polski odbyły się dwukrotnie. 
Relacjonowane były przez stacje telewizyjne, radiowe, pisano  
o nich w gazetach i w świat poszedł komunikat, że Ustroń sprzyja 
rowerzystom. Tak już zostało….

W 1998 roku odbyły się w Ustroniu 73. Kolarskie Szosowe Mi-
strzostwa Polski. Zmagania trwały pięć dni, mieszkało wówczas 
u nas około 1000 zawodników i działaczy. W roku 1999 odbyła 
się kolejna edycja tych mistrzostw i podczas transmisji z Ustronia 
komentatorzy sportowi oraz zawodnicy skarżyli się na trudy trasy. 

W rozmowie z Ryszardem Szurkowskim (GU 27/99) poprosiłam 
by wytłumaczył się jako jej autor. 

– Świat stawia przed sportem duże wymagania. Na wysokości 
zadania stawać muszą organizatorzy, ale przede wszystkim za-
wodnicy, którzy powinni sięgać coraz wyżej. Ta trasa pokazuje, że 
nie ma przypadku, tu mogą wygrać najlepsi. To dla nich jest duży 
wysiłek, ale męka jest dla tych, którzy chcą skończyć ten wyścig. 
Mamy porównanie z innymi uzdrowiskami, miejscowościami  
w Polsce, także z kurortami za granicą. Wygodne łóżko, ciepła 
woda, telewizor, dla tych, którzy chcą go jeszcze wieczorem oglą-
dać, kawiarenka otwarta do ostatniego klienta to standard. Kawia-
renki to jednak raczej dla działaczy, bo zawodnicy o dziesiątej idą 

spać, za to pozostali członkowie ekipy chcą 
zapamiętać miejsce. Najważniejsze jednak  
w Ustroniu jest to, że cała baza noclegowa 
jest na miejscu. 

Planowane na kolejny rok mistrzostwa Eu-
ropy w kolarstwie szosowym nie odbyły się  
w Ustroniu, lepsze warunki zaoferowali Wło-
si. Kolejny raz Ryszard Szurkowski poja-
wił się w gazecie jako… tenisista. Było to  
w czasach, gdy ośrodek wczasowo-narciarski 
na Poniwcu należał do państwa Bielendów  
z Krakowa, właścicieli uznanej polskiej firmy 
kosmetycznej. Cyklicznie organizowane były 
tam turnieje tenisowe z udziałem gwiazd. Tur-
niej latem 2004 roku wygrał Ryszard Szurkow-
ski, a po odebraniu okazałego pucharu chętnie 
porozmawiał z redaktorem lokalnej gazety 
(29/2004). Wojsław Suchta zapytał najpierw  
o tenis, a wybitny kolarz odpowiedział: 

– To nie pasja, ale okoliczność. Równie 
dobrze pojechałbym na rowerze, ale znajomi 
spowodowali, że te wakacje przynajmniej  

w części spędziłem w Ustroniu i grałem w tenisa. Gdy człowiek 
się stara to coś zawsze wychodzi. 

– Jak się panu grało w Ustroniu? 
– Macie tu świetne powietrze. Dobrze się tu czuję i nie mam 

kłopotu z aklimatyzacją.
Następnie panowie wspominali Szosowe Mistrzostwa Polski.
– Tak się złożyło, że inne miasta przedstawiły korzystniejsze 

oferty. Ale to wcale nie znaczy, że te miejsca są lepsze. Gdy  
w tym roku rozmawiałem z kolarzami będąc w Gorzowie Wiel-
kopolskim, to każdy pamiętał, że te mistrzostwa w Ustroniu, były 
mistrzostwami dla kolarzy najlepszych. Tu nie było przypadku. 
Chcieliby jeszcze na takich trasach się ścigać i być może kiedyś 
tu wrócimy.                      Monika Niemiec

WSPOMNIENIE O RYSZARDZIE SZURKOWSKIM

Fot. W. Suchta
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W dawnym Ustroniu
W tym tygodniu prezentuję kolej-

ne zdjęcie – perełkę, przedstawiające 
wprawdzie nie ustroniaków, ale za to cud 
XIX-wiecznego ustrońskiego kotlarstwa. 
Jak Czytelnicy Gazety Ustrońskiej zapew-
ne już wiedzą, nasze Muzeum bardzo dba  
o zachowanie miejscowych tradycji prze-
mysłowych, mamy również kilku zaprzy-
jaźnionych korespondentów zamieszka-
łych w pobliżu reliktów, wyprodukowa-
nych w Arcyksiążęcym Zakładzie Budo-
wy Maszyn, bardzo prężnie działającym  
w drugiej połowie XIX w. w miejscu 
późniejszej Kuźni Ustroń. W jednym  
z działów tegoż zakładu, w kotlarni, wy-
soko wykwalifikowani kowale – kotlarze 
konstruowali ogromne zbiorniki wodne, 
kotły parowe, nafciane i spirytusowe, 
montując je osobiście w miejscu prze-
znaczenia. Monumentalne kadzie na ropę 
trafiały w dużej mierze do Borysławsko-
-Drohobyckiego Zagłębia Naftowego  
w dawnej Galicji Wschodniej, a także do 
Libuszy (w Galicji Zachodniej), gdzie  
w 1872 r. hrabia Adam Skrzyński założył 
rafinerię nafty, zamawiając potrzebne 
rezerwuary właśnie w Ustroniu.

Zbiorniki przetrwały tam wiele dziesię-
cioleci, a na zdjęciu z 1937 r.  strajkujący 
robotnicy z rafinerii w Libuszy pozują 

W tym roku święta Bożego Narodzenia 
były bardzo nietypowe, ponieważ epide-
mia wirusa Sars-COV19 zamknęła przed 
nami możliwość odwiedzin krewnych 
oraz znajomych. Udało się jednak wpro-
wadzić atmosferę świąteczną. Ustroiliśmy 
choinkę, wspólnie śpiewaliśmy kolędy. 
Czas umilały nam smaczne świąteczne 
potrawy, ciasta i ciasteczka. Spędziliśmy 

miły czas w trakcie wspólnej Wigilii.  
Z uwagi na pandemię księża nie mogli 
jak co roku przyjść do naszego Domu, 
jednak nabożeństwa mogliśmy obejrzeć  
w telewizji. Dziękujemy bardzo za ży-
czenia, opłatki i upominki przekazane 
nam z parafii rzymskokatolickiej św. 
Klemensa oraz ewangelicko-augsburksiej 
w Ustroniu. Szczególne podziękowania 

ŚWIĘTA I OKRES NOWOROCZNY W MDSS

za życzenia oraz upominki kierujemy 
do księdza bp. dr Adriana Korczago bi-
skupa Diecezji Cieszyńskiej Kościoła 
ewangelicko-augsburskiego w RP. Dużo 
radości sprawiły nam też kartki bożona-
rodzeniowe oraz filmik przygotowany 
przez dzieci z Przedszkola nr 5 w Ustroniu. 
Wszystkim, którzy pamiętali o nas w tym 
świątecznym czasie dziękujemy bardzo, 
w szczególności burmistrzowi Miasta 
Ustroń Przemysławowi Korczowi oraz 
przewodniczącemu Rady Miasta Ustroń 
Marcinowi Janikowi.

Sylwester i Nowy Rok upłynął nam  
w wesołej i świątecznej atmosferze. 
Wspólnie z pracownikami wznieśliśmy 
toast kieliszkiem szampana. Pani Kierow-
nik Ilona Niedoba złożyła nam wszyst-
kim najserdeczniejsze życzenia przede 
wszystkim zdrowia. My sami chcieliby-
śmy jeszcze, aby kolejny rok przywrócił 
nam normalność.

Kolejne dni upływały nam na różnych 
zajęciach organizowanych w ramach te-
rapii zajęciowej: śpiewamy, rysujemy, 
mieliśmy kilka wycieczek objazdowych 
po okolicznych miejscowościach. Sporą 
atrakcją był Dzień Babci i Dzień Dziad-
ka. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
6 w Ustroniu sprawili nam dużo radości 
przygotowanymi kartkami z życzeniami 
oraz nakręconym przez siebie filmikiem. 
Ogólnie czas spędzamy w sposób sympa-
tyczny i urozmaicony. 

                                      Julianna Fusek

właśnie na tle jednego z nich. Możemy 
podziwiać tutaj solidne nity ustrońskiej 
produkcji oraz wyobrazić sobie rozmiar ta-
kiego rezerwuaru, w porównaniu z którym 
ludzie wyglądali jak niewielkie figurki. 

Na dzień dzisiejszy możemy stwierdzić, 
iż jest to najnowsze zachowane zdjęcie 
tego typu dzieła rodzimych kotlarzy. Cały 
czas prowadzimy badania w kraju i za 
granicą, poszukując reliktów ustrońskiego 
przemysłu. A o Zakładzie Budowy Maszyn 
w Ustroniu oraz kierującym nim Emilu 
Kuhlo możemy przeczytać w Kalendarzu 
Ustrońskim na 2021 r.    Alicja Michałek

                            Muzeum Ustrońskie
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Ustroń, ul. Skoczowska 76 (obok Eurosparu)
 tel. 500 517 677

salon@salonbonsai.pl  /  www.salonbonsai.pl

 
FRYZJERSTWO
• strzyżenie damskie 
 i męskie 
• koloryzacja 
• pielęgnacja włosów 
• usługi barberskie 
• sprzedaż 
 profesjonalnych 
 kosmetyków Wella 
KOSMETYKA
• manicure i pedicure 
• stylizacja paznokci 
• henna brwi i rzęs 
• makijaż permanentny 
• zabiegi na twarz i ciało 

Nowe zabiegi 
Zapraszamy!

Godziny otwarcia: 
pon-pt: 9.00-19.00, sob: 8.00-14.00

5/2021/3/R

LUTY:

gnozy demograficznej – będzie w najbliż-
szym czasie potrzebne. Obecnie wszystkie 
budynki przedszkoli są w pełni wykorzysta-
ne i nie ma fizycznej możliwości utworzenia  
w nich większej liczby oddziałów, a przez 
to zwiększenia liczby miejsc. 

Oznacza to, że nie będzie można przy-
jąć dodatkowej liczby dzieci do przed-
szkoli, nawet jeśli wymagać tego będą 
okoliczności, bo nasze budynki nie są  
w stanie pomieścić więcej przedszkola-
ków. Przedszkolaki zyskają dostęp do bazy 
sportowej, pracowni tematycznych oraz, 
jak pisze Zięba: W niewielkich przedszko-
lach trudno jest zatrudnić nauczycieli ta-
kich jak psycholog czy logopeda. Nauczy-
ciele tacy mogą być jednak zatrudniani  
w zespole szkolno-przedszkolnym i służyć 
zarówno uczniom szkoły jak i dzieciom  
w przedszkolu.

Rodzice obawiają się, że trudniejszy 
będzie dostęp do osób prowadzących pla-
cówkę, bo po zmianach, trzeba będzie 
udawać się do dyrektorów zespołów, któ-
rzy urzędują w budynkach szkół. Jednak  
w zespołach działać będą wicedyrektorzy 
ds. przedszkola czy przedszkoli, którzy 
urzędować będą w tych samych przedszko-
lach, więc praktycznie nic się nie zmieni. 
Jan Zięba pisze: 

Z punktu widzenia wychowanka przed-
szkola i jego rodziców utworzenie zespołu 
szkolno-przedszkolnego jest zmianą mało 
istotną i nie jest zmianą niekorzystną. 
Przedszkole w zespole szkolno-przed-
szkolnym może i powinno mieć dużą au-
tonomię, dzięki której zmiana formalnego 
stanowiska dyrektora na wicedyrektora 
odpowiedzialnego za przedszkole nie 
będzie miała znaczenia dla rodziców, 
którzy nie będą musieli kontaktować się 
z dyrektorem całego zespołu, a jedynie 
z wicedyrektorem odpowiedzialnym za 
pracę przedszkola. 

Obecnie dyrektorom przedszkoli brakuje 
obsługi administracyjnej i również ten 
problem ma rozwiązać utworzenie zespo-
łów. Pisze o tym Jan Zięba:  

Ustrońskie przedszkola nie dysponują 
etatami administracyjnymi. W związku 
z tym obowiązkami administracyjnymi 
są bardzo mocno obciążeni ich dyrekto-
rzy. Włączenie przedszkola do zespołu 
szkolno-przedszkolnego pozwoli na to, że 
wicedyrektor zespołu odpowiedzialny za 
przedszkole nie będzie musiał realizować 
części tych obowiązków, co pozwoli mu  
w większym stopniu skupić się na zarządza-
niu pracą przedszkola – czytamy w opinii 
„Vulcana”. Znajdziemy w niej również 
dalsze argumenty za polepszeniem organi-
zacji pracy w przedszkolach po utworzeniu 
zespołów:

W małych przedszkolach trudno jest 
organizować zastępstwa za nieobecnych 
nauczycieli. Znacznie łatwiej można to 
zrobić w zespole szkolno-przedszkolnym, 
gdyż nauczycieli przedszkola mogą w razie 
potrzeby zastąpić nauczyciele pracujący na 
co dzień w szkole z oddziałami klas 1-3.  
W zespole szkolno-przedszkolnym łatwiej 
jest również zastąpić nieobecnych pracow-
ników obsługi.

W podsumowaniu wpływu zmian na 
funkcjonowanie przedszkoli, czytamy:

Zajęcia prowadzić będą ci sami na-
uczyciele. Zajęcia odbywać będą się  
w tym samym miejscu, ewentualnie zosta-
ną przeniesione do nieodległego budynku 
szkoły, ale tylko wtedy, gdy wskutek takiej 
zmiany poprawią się warunki funkcjonowa-
nia przedszkola, gdy budynek przedszkola 
nie spełnia odpowiednich wymagań. (…) 
Wszystko to razem wskazuje, że utworze-
nie zespołu szkolno-przedszkolnego nie 
wpływa negatywnie na pracę przedszkola, 
a w pewnych aspektach może ono funkcjo-
nować lepiej.

Obawy uczestników telekonferencji 
dotyczyły również finansów rad rodziców, 
jednak okazały się bezpodstawne, gdyż  
w zespołach będą funkcjonować od-
dzielne rady rodziców poszczególnych 
przedszkoli i szkół z własnymi finansami 
i rozliczeniami. Istnieje możliwość stwo-
rzenia dodatkowej rady zespołu, ale tylko, 
jeśli rodzice będą tego chcieli. 

Jakiekolwiek zmiany w istniejącym sy-
stemie budzą sprzeciw społeczny, jednak 
są konieczne i właśnie społeczne korzyści 
tworzenia zespołów zdecydowały o pla-
nach ich utworzenia. Elżbieta Rabenda 
tak to ujmuje:

Zespół szkolno-przedszkolny jest odpo-
wiedzią na potrzeby mieszkańców, zwłasz-
cza rodziców uczniów. Potrzebą jest 
zapewnienie dziecku edukacji, wycho-
wania i opieki w najwyższych możliwie 
standardach, z zachowaniem poczucia 
bezpieczeństwa, z zapewnieniem dostępu 
do najwyższej klasy sprzętów, narzędzi  
i pomocy dydaktycznych, profesjonal-
nych nauczycieli, z ich poczuciem sta-
bilności, zadowolenia i motywacji, co 
bezpośrednio przekłada się na wysoką 
jakość oferowanej usługi edukacyjnej. 
Stałe jej podnoszenie, poprawa i wzboga-
canie to zadanie gminy oraz oczekiwanie 
rodziców, będących jej mieszkańcami. 
Utrzymywanie rozdrobnienia wśród jed-
nostek oświatowych wymaga wysokich 
nakładów finansowych i z punktu widze-
nia ekonomicznego jest nieuzasadnione, 
tym bardziej, jeśli występują warunki do 
połączeń obu jednostek. Zaniechanie 
połączenia byłoby działaniem wbrew 
interesom publicznym, marnowaniem 
pieniędzy publicznych, kiedy występuje 
przestrzeń do ograniczenia zbędnych  
i niezasadnych wydatków, mogących 
efektywniej służyć uczniowi. Utrzymy-
wanie niepotrzebnych kosztów, odbiera-
jących wiele szans w procesie dydaktycz-
nym najważniejszym dla gminy klien-
tom- uczniom i wychowankom, kiedy 
występują warunki, by było optymalnie  
i oszczędniej, jest działaniem wbrew ocze-
kiwaniom społecznym. Niewątpliwie obo-
wiązkiem gminy jest przerwanie tego sta-
nu.                                                               Monika Niemiec 

(cd. ze str. 5)

ZESPOŁY 
W INTERESIE PUBLICZNYM

Planowany schemat organizacyjny ZSP nr 4. 
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W sobotę szesnastego stycznia ustroń-
scy seniorzy udali się do Mysłowic, gdzie 
przyszło im rozegrać spotkanie w ramach 
siódmej serii gier. Mecz ten lepiej rozpo-
częli miejscowi, jednak po paru minutach 
podopieczni trenera Piotra Bejnara dopro-

WYJAZDOWY DRESZCZOWIEC

1 AZS AGH II Kraków 6 18 198:143
2 MKS Olimpia Medex II Piekary Śląskie 7 15 203:181
3 MKS Ustroń 7 14 206:201
4 MUKS Siódemka Mysłowice 7 12 203:204
5 UKS Czwórka Libiąż 8 12 198:218
6 KS Viret CMC II Zawiercie 6 8 161:160
7 UKS MOSM Vocare BRO Bytom 8 8 220:236
8 UKS 31 Rokitnica Zabrze 7 6 189:202
9 ULKS Grom Jasienica 8 3 191:234

PIŁKA RĘCZNA - III LIGA MĘŻCZYZN 

MUKS Siódemka Mysłowice – MKS Ustroń 
28:28 (12:16) k. 2:4

W ostatnim dniu stycznia nasi rodzimi 
piłkarze ręczni udali się do pobliskiej 
Jasienicy. Drużyna miejscowego Gromu 
przed tym spotkaniem nie zaznała jesz-
cze smaku zwycięstwa i była czerwoną 
latarnią ligi. Z tego powodu za fawo-
rytów tej niedzielnej potyczki uchodzi-
li podopieczni trenera Piotra Bejnara. 
Niestety po raz kolejny okazało się, iż 
derby rządzą się swoimi prawami. Po 
pierwszej połowie lepsi byli gospodarze, 
którzy na przerwę schodzili z przewagą 

WZOROWA KOŃCÓWKA
MKS Ustroń – MKS Olimpia Medex II Piekary Śląskie 

26:22 (14:13)
Osiem dni później ustrońscy szczypior-

niści rozegrali spotkanie, którego stawką 
była druga pozycja w ligowej tabeli. 
Zwycięstwo w tym meczu było jednak 
nie lada wyzwaniem, bowiem pod Czan-
torię zawitał ówczesny wicelider, a więc 
drugi zespół pierwszoligowych Piekar 

Śląskich. Pierwsza połowa tego emocjo-
nującego spotkania była niezwykle wy-
równana. Podobnie było też i po zmianie 
stron, kiedy to wynik cały czas oscylował  
w okolicach remisu. Na dziesięć minut 
przed zakończeniem meczu przyjezdni 
prowadzili 22:21, na co zareagował trener 

wadzili do wyrównania, a dzięki udanej 
końcówce pierwszej połowy schodzili 
na przerwę z przewagą czterech bramek. 
Po zmianie stron do remisu doprowadzili 
gospodarze i takim też wynikiem zakoń-
czyło się to spotkanie, a to oznaczało, że 

DERBOWA WPADKA
UKS Grom Jasienica – MKS Ustroń 

30:27 (16:12)

czterech trafień, natomiast po zmianie 
stron ustrońscy szczypiorniści nie byli  
w stanie odwrócić losów spotkania. Poraż-
ka w derbach oznaczała, iż MKS Ustroń 
spadł w ligowej tabeli na trzecie miejsce.

MKS Ustroń w tych trzech spotkaniach 
wystąpił w składzie (w nawiasie liczba 
bramek): Dawid Oliwka, Jan Cieślar, 
Damian Kurowski, Piotr Browarczyk – 
Mateusz Cieślar (22), Michał Jopek (15), 
Szymon Gogółka (15), Marek Cholewa 
(10), Marcin Białkowski (9), Mateusz 

o zwycięstwie zadecydują rzuty karne. Te 
lepiej wykonywali ustrońscy szczypior-
niści, którzy popisali się stuprocentową 
skutecznością. Z siódmego metra nie po-
mylili się kolejno: Mateusz Cieślar, Alek-
sander Bejnar, Mateusz Turoń i Szymon 
Gogółka. Dodatkowo po jednym karnym 
obronili Jan Cieślar i Dawid Oliwka, co 
oznaczało, że dwa punkty za zwycięstwo 
trafiły do Ustronia. 

                             Arkadiusz Czapek 

Piotr Bejnar biorąc czas, podczas którego 
dokładnie nakreślił swoim podopiecznym 
plan gry. Ci nakreślony plan zrealizowali 
wzorowo, bowiem w ostatnich dziesięciu 
minutach zdobyli pięć bramek, nie tracąc 
przy tym ani jednej! Najlepszym rzucają-
cym w tym spotkaniu był Michał Jopek, 
który zapisał na swoim koncie osiem 
trafień. Dzięki wygranej z Piekarami 
Śląskimi ustrońscy szczypiorniści zostali 
wiceliderem rozgrywek.  

                                 Arkadiusz Czapek  

Turoń (5), Aleksander Bejnar (4), Szymon 
Patyna (1), Krzysztof Bielesz, Seba-
stian Pękała, Arkadiusz Czapek, Bartosz 
Mrowiec, Piotr Szturc, Michał Raszka, 
Krzysztof Markuzel. Arkadiusz Czapek 

Kolejną z tegorocznych WOŚP-owych inicjatyw było wspólne morsowanie. Ta zimowa aktywność stała się w ostatnich miesiącach niezwykle 
popularna, więc Joanna Czyż postanowiła wykorzystać trend w szczytnym celu. O godzinie 16 na tamie w Hermanicach zebrała się grupa 
amatorów zimowych kąpieli. Były również przysmaki, które przygotowała Leokadia Podżorska oraz koksownik, nad którym czuwał Krzysz-
tof Konieczny. Po rozgrzewce morsy weszły do Wisły i ustawiwszy się w kształt serca, zażyły zimnej kąpieli. Najmłodszym uczestnikiem 
niedzielnej akcji był 7-letni Karolek.                              

  Fot. Monika Ambo
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www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY - USTROŃ. 33-854-
53-98.

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

Rehabilitacja i pielęgnacja 
osób starszych w domu pa-
cjenta, godz. popołudniowe, 
na terenie Ustronia i Wisły. 
728 367 543

Wykończenia wnętrz: kafel-
kowanie, malowanie, gładzie, 
układanie podłóg, podwiesza-
ne sufity, 500-212-193

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

Kredyty bez zaświadczeń, 
również dla pracujących za 
granicą 786193050 Cieszyn.

Do wynajęcia garaże Ustroń. 
608-365-316. 

Kupię 2-pokojowe miesz-
kanie, osiedla Centrum, Ko-
nopnicka. 609-807-622, 33-
854-34-93.

ZDANIEM BURMISTRZA
 O utrzymaniu cieków wodnych mówi burmistrz Ireneusz 
Szarzec. Co prawda zima w pełni, ale w pamięci pozostają 
zeszłoroczne powodzie. Najtrudniejszym zagadnieniem, dalej 
nieuregulowanym, jest sprawa odpowiedzialności za cieki wod-
ne na terenie miasta. Na początku lat 90. ustawa samorządowa 
dość dokładnie precyzowała za jakie odcinki odpowiadają samo-
rządowe gminy i w związku z tym jaki majątek zostaje gminom 
przekazany, aby te zadania mogły realizować. W kolejnych la-
tach następowały kolejne reformy i w kontekście powodzi można 
stwierdzić, że struktury odpowiadające za gospodarkę wodną 
zostały mocno osłabione. Szereg cieków nie jest przypisanych 
żadnym strukturom w państwie, a w terenie górskim tworzą 
duże zagrożenie. Mam tu na myśli wszystkie cieki spływające 
ze zboczy górskich. Często nie są to potoki całoroczne, ale 
cieki pojawiające się w wyniku obfitych opadów czy nagłych 
roztopów. Starsi mieszkańcy dobrze wiedzą, gdzie takie potoki 
się tworzą, jak są groźne.

DWA TYSIĄCE GODZIN
Rozpoczęły się coroczne walne zebrania w ustrońskich jed-

nostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Zebrania tym waż-
niejsze, że sprawozdawczo-wyborcze. Pierwsze zebranie odbyło 
się 29 stycznia w OSP Lipowiec. Prezes jednostki Tadeusz Krysta 
otworzył zebranie i witał gości: radną z Lipowca Olgę Kisiałę, 
skarbnika miasta Aleksandrę Łuckoś, naczelniczkę Wydziału 
Spraw Obywatelskich UM Alicję Żyłę, przewodniczącego Rady 
Miasta Stanisława Malinę, komendanta powiatowego PSP 
Jana Kielocha, prezesa Zarządu Miejskiego OSP i burmistrza 
Ireneusza Szarca, komendanta miejskiego OSP Mirosława 
Melcera. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego 
druha Józefa Chrapka.

PLEŚNIEJĄ KARTKI
112 zawodniczek i zawodników w tym 54 z Ustronia wzięło 

udział w XVII Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Miasta 
Ustronia. Turniej rozegrany został w sali Szkoły Podstawowej 
nr 2 w ostatni weekend ferii zimowych w naszym województwie, 
czyli 29-30 stycznia. Pierwszego dnia grali uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjów. Grających podzielono na grupy 
chłopców i dziewcząt zrzeszonych i niezrzeszonych oraz na szko-
ły podstawowe i gimnazja. (…) Turniej sponsorowali: Zakłady 
Mięsne Henryka Kani, PPHU Słonecznik, Galeria na Gojach, 
Avicold, Firma Graf Janusza Groborza, Wyciąg Pasieki z Wisły, 
Robert Bałoń, Agnieszka Sztocka – lektor języka angielskiego. 
Sędzia główny: Jerzy Hojnacki, sędziowie pomocniczy: Andrzej 
Buchta, Sylwester Rudzki, Janusz Groborz. Turniej zorganizo-
wał Kazimierz Heczko przy pomocy TRS Siła, Urzędu Miasta, 
Szkoły Podstawowej nr 2 i Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

PIOSENKA NIE ZNA GRANIC
Takie właśnie hasło najbardziej przyświecało twórcom  

i organizatorom, kiedy wprowadzali do Ustronia – jedynego 
uzdrowiska w ówczesnym województwie bielskim – imprezę 
rozrywkową, która nie dublowałaby treścią żadnego innego tego 
typu przedsięwzięcia w Polsce. Bardzo surowy w ocenie dzien-
nikarz „Trybuny Robotniczej”, Marek Brzeźniak, napisał: „To 
już nie ubogi i bardzo daleki krewny Opola, Sopotu, czy Zielonej 
Góry, lecz ich młodszy, trochę mniejszy brat”. Elżbieta Sikora: 
Jednym z moich postulatów wyborczych jest próba reaktywowa-
nia sztandarowej imprezy zgodnej z tradycjami miasta. Dlatego 
nawiązując do historii festiwalowych z lat 1976-89, kiedy to 
odbywały się tutaj Festiwale Piosenki Czeskiej i Słowackiej  
o „Kryształową Lirę”, proponuję „wskrzeszenie” tego prestiżo-
wego wydarzenia muzycznego, które zadomowiło się w naszych 
realiach, promowało miasto w mediach, stanowiło nietuzinkową 
wizytówkę miejscowości w skali ogólnopolskiej. Dawało wielką 
satysfakcję, odzwierciedlało to, co zostało sprawdzone i przy-
jęte w naszym beskidzkim krajobrazie.            Wybrała: (lsz) 

10 lat temu - 3.02.2011 r.

OGŁOSZENIA DROBNE

5/2021/4/R

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

Pasażer na gapę.                                                           Fot. K. Francuz

Apteki dyżurujące w niedziele i święta: 
6-7.02     Centrum      ul. Daszyńskiego 8      tel. 33 854-57-76
13-14.02  Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1     tel. 33 856-11-93

DYŻURY APTEK
 Dyżur w godzinach 8.00-20.00 

APTEKA czynna 24 h znajduje się w Cieszynie na ul. Bobreckiej 
27 (obok Kauflandu) „PRIMA”, tel. 33 858-27-65.
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Nie taki dawny 2015 r.                                               Fot. K. Matlak 
          

50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) kobieta z tytułem naukowym, 8) podkradają 
czereśnie, 9) w uczelnianej auli, 10) wojak, 12) woda w za-
głębieniu drogi, 14) swój chłop, 15) górniczy kilof, 16) do 
otwierania drzwi, 19) ostatni pokos siana, 22) rodzaj wzorca, 
23) ozdobne haftowane tkaniny na ścianie, 24) miasto woje-
wódzkie z Koziołkami.
PIONOWO: 2) na nim pomnik stoi, 3) ogród pod szkłem,  
4) miasto św. Franciszka, 5) dokucza latem, 6) pracuje przy 
obrabiarce, 7) odgłos z chlewika, 11) pochłaniacz wilgoci, 
13) w logice założenie przyjmowane bez dowodu, 17) polska 
marka kosmetyczna, 18) styl w muzyce i modzie, 20) klub 
piłkarski z Madrytu, 21) materiał na pierze.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 12 lutego.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 3
TERAZ ZIMA SERIO TRZYMA

   
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Tomasz Gibas z Ustronia, ul. 
Folwarczna. Zwycięzców zapraszamy po nagrody po wcześniejszym 
umówieniu się telefonicznie, tel. 33 854-34-67.

K R Z Y Ż Ó W K A

* 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.
 

ODBIÓR ŻYWYCH 
CHOINEK ŚWIĄTECZNYCH

Podczas odbioru odpadów biodegradowalnych w miesiącu 
lutym (drugi termin odbioru odpadów komunalnych zgodnie  
z harmonogramem dla poszczególnych dzielnic) będą odbierane 
żywe choinki świąteczne. Choinki należy oczyścić z wszelkich 
ozdób, lampek, stojaków oraz doniczek. Choinki można rów-
nież dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Ustroniu 
przy ul. Krzywej 6. 

SPONSORZY 
29. Finału WOŚP w Ustroniu:

Karczma Wrzos, Kubala Sp. z o.o, Laserwood.pl – Michał Habdas, 
Piwowarzy Domowi Tustela, Miasto Ustroń, Muzeum Motocykli 
Zabytkowych Rdzawe Diamenty, Ustronianka Sp. z o.o., Akademia 
Esprit, Anna Sikora-Kluz, Bank Spółdzielczy w Ustroniu, Bistro Stela, 
Bethlehem piekarnia, Cafe Lungo, Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjne 
Park Poniwiec, Champions League Club, Cukiernia Bajka, Cukiernia 
Delicje, Cukiernia Janeczka, Cukiernia Na Blejchu, Czantoria Kolej 
Linowa, Czerwona Papryczka, Domek Dziki Sad – Agata Wierzbicka, 
Ewa Stadnik, Fotografia Natalia Biernat, Galeria Na Gojach, Hugart 
Hotels Kolejarz Best 4U, Iwona Juzof, Joanna Czyż, Kapela góralska  
z Koniakowa, Jan Siwy, Kajetan Kajetanowicz, Karczma Jaszo-
wianka, Leszek Kubień, nadruki24.online Dariusz Szymański, 
Niko Travel – Niko Turystyka Sp. z o.o., Pilch Innowacje Sp.  
z o.o., Pracownia Fryzjerska Ilona, Pracownia Fryzjerska Karolina, 
Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń S.A, Radosław Stojda, Red 
Chili Kebab, Restauracja Melissa, Restauracja Pozytyw, Restauracja 
Angel's, Restauracja chińska Lotos, Restauracja SiSi, Salveo Medical 
Care Sp. z o.o., Sebastian Cholewa, Smakosz - Krzysztof Wróblewski, 
Wojciech Misiuga ‘Misiasty’, Yennefer Medical Spa Ustroń, Zakład 
Krawiecki Motex, Zakład Poligrafii Reklamowej Piotr Zwias.

NAGRODĘ 
za rozwiązanie krzyżówki

STRZYŻENIE + MODELOWANIE
ufundowała Katarzyna Lipowczan

firma Mobilny Fryzjer
Tel. 505 152 958

Mobilny fryzjer to idealne rozwiązanie dla: zapracowanych pań 
i panów, zabieganych mam, dzieci obawiających się wizyty  
w salonie fryzjerskim, osób starszych, rencistów i emerytów.

Strzyżenie damskie, męskie, dziecięce, 
fryzury weselne i okolicznościowe.

Mobilny fryzjer z dojazdem do klienta!
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STYCZNIOWE ZMAGANIA 

WYGRANA NA POCZĄTEK
Ostatniej soboty piłkarze ustrońskiej 

Kuźni rozegrali pierwsze spotkanie to-
warzyskie podczas trwających właśnie 
przygotowań do drugiej części sezonu. 
Rywalem podopiecznych trenera Mateusza 

Żebrowskiego była występująca szczebel 
niżej Koszarawa Żywiec. W pierwszej 
połowie tej sparingowej potyczki padła 
tylko jedna bramka, a jej autorem był Da-
riusz Rucki. Po zmianie stron prowadzenie 

Kuźni podwyższył w 69. minucie Paweł 
Brzóska, natomiast sześć minut później 
trzecią bramkę zdobył zawodnik testowa-
ny. Zawodnicy z Żywca nie zamierzali się 
jednak poddawać i w końcówce spotkania 
dwukrotnie znaleźli sposób na ustrońskie-
go bramkarza. 

Kuźnia wystąpiła w składzie: Michał 
Skocz – Cezary Ferfecki, Konrad Pala, 
Jakub Wojtyła, Arkadiusz Jaworski, Kon-
rad Kuder, Daniel Dobrowolski, Jakub 
Chmiel, Dariusz Rucki, Mateusz Wigezzi, 
Michał Pietraczyk. Po przerwie na boi-
sku zameldowali się także: Damian Ma-
dzia, Alan Cieślar, Jakub Dziwisz, Paweł 
Brzóska, Aleksander Łubik oraz dwóch 
zawodników testowanych.

*   *   *
W rundzie wiosennej nie zobaczymy 

już w Ustroniu Kamila Turonia, który od 
początku zimowego okresu przygotowaw-
czego trenował z Pniówkiem Pawłowice. 
Były już zawodnik Kuźni podpisał kon-
trakt z czwartą siłą „naszej” trzeciej ligi 
obowiązujący do 30 czerwca 2022 roku. 
19-letni obrońca do drużyny prowadzonej 
przez trenera Mateusza Żebrowskiego do-
łączył przed trwającym aktualnie sezonem 
i zdążył w żółto-niebieskich barwach ro-
zegrać dziewiętnaście spotkań, w których 
trzykrotnie cieszył się ze zdobycia bramki.

                                   Arkadiusz Czapek 
 

Sparingi gra też młodzież z KS Kuźnia Ustroń. Na zdjęciu trampkarze, którzy 30 stycznia w eks-
tremalnych warunkach pokonali LKS Goleszów 10:0.                                            Fot. KS Kuźnia

Juniorki młodsze granie w 2021 roku 
zainaugurowały dwunastego stycznia  
w Zabrzu, gdzie zmierzyły się z zawod-
niczkami miejscowej Pogoni. Faworyt-
kami tego meczu były zabrzanki, które 
sprostały tej roli i pokonały ambitnie 
grające ustronianki 26:14 (13:7). Dziesięć 
dni później nasze rodzime szczypiornistki 
rozegrały kolejne spotkanie, tym razem 

podejmując zespół z Żor. Mecz ten był 
niezwykle wyrównany i zacięty, jed-
nak minimalnie lepsze okazały się być 
przyjezdne, które wygrały 28:26 (11:10).  
W trzecim i jednocześnie ostatnim stycz-
niowym spotkaniu ustrońskie piłkarki 
ręczne po raz kolejny musiały przełknąć 
gorycz porażki, kiedy to nieznacznie 
przegrały z SPR Sośnicą II Gliwice 34:32 
(18:16). W tych trzech meczach bramki 
dla MKS-u Ustroń rzuciły (w nawiasie 
liczba bramek): Natalia Stec (22), Martyna 
Tetera (20), Katarzyna Habarta (16), Zofia 
Folwarczny (6), Julia Łukosz (6), Nina 
Brachaczek (1) oraz Paulina Kujawa (1).

   Drużyna juniorów młodszych w mi-
nionym niedawno miesiącu rozegrała dwa 
spotkania. Pierwszy z nich podopieczni 
trenera Piotra Bejnara rozegrali piętna-
stego stycznia, kiedy to pod Czantorię 
zawitała drużyna z Lublińca. Ustrońscy 
szczypiorniści bez żadnych problemów 

poradzili sobie z przeciwnikiem trium-
fując 49:18 (24:10). Najwięcej bramek 
w tym meczu zdobył Aleksander Bejnar, 
który szesnastokrotnie znalazł sposób na 
bramkarza przyjezdnych. Osiem dni póź-
niej nasi rodzimi piłkarze ręczni udali się 
do Zabrza, gdzie w spotkaniu szesnastej 
serii gier zmierzyli się z Rokitnicą. Także 
i w rywalizacji z zabrzanami ustrońscy 
szczypiorniści pewnie sięgnęli po kolej-
ny komplet punktów wygrywając 39:21 
(16:9). Najwięcej bramek w tym meczu 
rzucili Aleksander Bejnar i Szymon Pa-
tyna, którzy zapisali na swoim koncie 
kolejno trzynaście i dwanaście trafień.

                               Arkadiusz Czapek 

1 SPR Sośnica I Gliwice 13 39 510:212
2 KS Zgoda Ruda Śląska 13 35 445:306
3 Akademia Handballu Ruch Chorzów 14 26 446:419
4 MUKS Skałka Śląsk Świętochłowice 15 25 543:498
5 SPR Pogoń 1945 Zabrze 14 21 424:404
6 TS Pogoń 1922 Żory 13 16 397:427
7 SPR Sośnica II Gliwice 13 12 278:402
8 MKS Start Michałkowice 13 9 299:440
9 MKS Ustroń 15 3 287:521

W pierwszym miesiącu 2021 roku w Egipcie rozgrywane były Mistrzostwa Świata 
w piłce ręcznej mężczyzn. W przerwie od emocjonowania się spotkaniami naszej 
reprezentacji można było śledzić poczynania naszych rodzimych szczypiornistek  
i szczypiornistów. Jak im poszło w minionym już miesiącu?

JUNIORKI MŁODSZE 1 SPR Górnik I Zabrze 13 39 578:173

2 MKS Ustroń 14 37 656:378

3 SPR Górnik II Zabrze 11 29 447:232

4 MUKS Zagłębie ZSO-14 Sosnowiec 13 27 451:352

5 HC Husaria Lubliniec 15 18 473:538

6 UKS 31 Rokitnica Zabrze 12 17 310:340

7 MKS Olimpia Piekary Śląskie 14 16 362:442

8 MKS Siódemka Mysłowice 12 9 252:429

9 UKS MOSM Bytom 11 3 200:478

10 MKS Imielin 15 0 215:695

JUNIORZY MŁODSI


