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Na rynku zgromadziło się około 100 osób plus dzieci.      Fot. M. Niemiec

(cd. na str. 14)

W poniedziałek na rynku odbył się spacer protestacyjny przeciwko tworzeniu ze-
społów szkolno-przedszkolnych. Odczytano postulaty, do protestujących wyszedł 
burmistrz. 

(cd. na str. 4)

Część rodziców przedszkolaków i ucz-
niów nie zgadza się na utworzenie ze-
społów, które według koncepcji ratusza 
miałyby wyglądać następująco: Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 1 składałby się 
ze Szkoły Podstawowej nr 1, Przedszkola 
nr 1 (w takiej formie działa od września 
2020 roku) oraz Przedszkola nr 7 na Man-
hatanie; Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 
2 tworzyłaby Szkoła Podstawowa nr 2, 
Przedszkole nr 2 przy rondzie i Przed-
szkole nr 4 w Hermanicach; na Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 3 składałyby 
się: Szkoła Podstawowa nr 6 i Przedszkole 
nr 6, obie placówki w Nierodzimiu, a na 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4: Szkoła 
Podstawowa nr 5 i Przedszkole nr 5, obie 
placówki w Lipowcu. 

Wniosek o utworzenie zespołów wy-
szedł z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
Rady Miasta Ustroń, która obecnie pracuje 
w składzie: Artur Kluz – przewodniczący 
Komisji, Jadwiga Krężelok, Daria Staniek, 
Paweł Sztefek, Dariusz Śleziona, Dorota 
Walker. Wniosek ten zobligował burmi-

W numerze m.in.: Program 
Rewitalizacji dla Ustronia 
do roku 2030 - w środku 
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW, 
Plan zagospodarowania dla 
Jaszowca wyłożony, Listy 
do redakcji, Internet musi 
działać - rozmowa z zarzą-
dem firmy „InterBeskidy”, 
dane o interwencjach jed-
nostek OSP w 2020 roku

strza Ustronia Przemysława Korcza do 
przygotowania projektu utworzenia zespo-
łów, a czy zostanie on wdrożony będzie 
zależało od radnych, którzy swoim głosem 
albo przyjmą stosowną uchwałę, albo nie. 

Każda uchwała podlega konsultacjom 
społecznym, w których jednak miesz-
kańcy rzadko uczestniczą. Tym razem 
mamy szerokie konsultacje już na etapie 
przygotowywania projektu uchwały. Dwa 
tygodnie temu odbyło się spotkanie online,  
w którym uczestniczyli przedstawiciele ro-
dziców, dyrektorzy ustrońskich placówek, 
radni i burmistrz. Na to spotkanie zapro-
szona została Elżbieta Rabenda z Centrum 
Wsparcia Edukacji i Biznesu, konsultantka 
MEN, RIO i jednostek samorządu teryto-
rialnego. Specjalistka przedstawiła argu-
menty, przemawiające za utworzeniem 
zespołów, jednak nie przekonała rodzi-
ców. Po telekonferencji i opublikowaniu 
w naszej gazecie relacji, zawierającej 
obszerne fragmenty opracowania Elżbiety 
Rabendy, a także Jana Zięby z firmy „Vul-

WSZYSCY DLA DOBRA DZIECI

SESJA 
RADY MIASTA 

ONLINE
Uprzejmie informuję, że najbliższa 

XXIV Sesja Rady Miasta Ustroń odbę-
dzie się 25 lutego 2021 r. o godz. 14.30  
z wykorzystaniem środków porozumiewa-
nia się na odległość. W sali sesyjnej Urzędu 
Miasta będzie zainstalowane specjalne 
stanowisko dla osób nieposiadających 
odpowiedniego sprzętu komputerowego 
czy warunków. Osoby chętne do skorzy-
stania z tego rozwiązania proszone są  

12 lutego na kanale youtube Miejskiego Domu 
Kultury wyemitowany został Koncert dla 
Babci i Dziadka. Więcej o tym wydarzeniu 
piszemy na str. 9.
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60. minionego wieku. Obec-
nie mają tu siedzibę Gminny 
Ośrodek Kultury, biblioteka 
i poczta.

W miniony weekend w Za-
kopanem rozegrano dwa 
konkursy skoków o Puchar 
Świata. Występujący w biało-
-czerwonych barwach duet za-
wodników WSS Wisła specjal-
nie nie zachwycił. Piotr Żyła  
w sobotnim konkursie był 8., 
natomiast w niedzielnym nie 
awansował do serii finałowej  
i zajął dopiero 33. lokatę. Pa-
weł Wąsek natomiast był od-
powiednio 32. i 37., czyli nie 
powiększył swojego skromne-
go dorobku w postaci 62 pkt., 
co w generalce Pucharu Świata 
daje mu 42. lokatę. Piotr Żyła 
spadł z czwartego na siód-
me miejsce – 698 pkt. (nik) 

pie się pula przeznaczonych 
na ten cel pieniędzy. 
 
Kilkanaście przypadków za-
chorowań na koronawirusa 
dziennie notowanych jest 
średnio od początku lutego  
w powiecie cieszyńskim. 
Liczba zgonów w tym okre-
sie (do 14 lutego) wyniosła 11. 
   
13 lutego minęło 80 lat od 
pierwszego zrzutu cichociem-
nych w rejonie Dębowca.  
Z powodu obostrzeń koro-
nawirusowych program ob-
chodów był skromniejszy od 
wcześniej planowanego. Pod 
pomnikiem w centrum wsi zło-
żono kwiaty i odsłonięto tabli-
cę informacyjną o Cichociem-
nych. On-line zaprezentowano 
występ artystyczny uczniów 
Szkoły Podstawowej w Dę-

bowcu i młodzieży z Dębowie-
ckiego Klubu Cichociemnych. 
Była też projekcja filmu pt. 
„Cichociemni – 80 lat”. 

U zbiegu ulic Szersznika  
i Szerokiej w Cieszynie, stoi 
kościół pod wezwaniem św. 
Krzyża. Świątynię wzniesio-
no na początku XVIII wieku  
w miejscu książęcej kaplicy.  
W ostatnich latach kościół 
poddano remontowi. Odno-
wiona została wieża i elewacja 
oraz osuszono mury.
 
Zamek w Zebrzydowicach zo-
stał wzniesiony w XVI wieku 
w stylu gotyckim. Należał do 
Liszków. Obiekt przebudowa-
no w 1760 roku, a kolejnych 
zmian dokonano w XIX wie-
ku. Ze zniszczeń wojennych 
został odbudowany w latach 

to i owo
z 

okolicy

Od 22 marca do 9 kwietnia  
w gminie Hażlach przyjmowa-
ne będą wnioski o dofinanso-
wanie wymiany starego pieca 
na nowy. Wysokość udzielonej 
dotacji może wynieść połowę 
kosztów, ale nie więcej niż 
3000 zł. Pomoc przyznawana 
będzie według kolejności zło-
żonych wniosków, aż wyczer-

*  *  *

*  *  * *  *  *
*  *  *

*  *  *

Ustroń, dnia 18 lutego 2021 r.

 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 54 ust. 2 i 
ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz w związku 
z uchwałą nr VIII/107/2019  Rady Miasta Ustroń z dnia 27 czerwca 2019 r.  
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu, w rejonie ulic Wczasowej, 
Turystycznej, Stromej, Skalica i Równica,

zawiadamiam o wyłożeniu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

w Ustroniu Jaszowcu, w rejonie ulic Wczasowej, Turystycznej, 
Stromej, Skalica i Równica - etap 1 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do 
tego projektu, 

w dniach pracy urzędu od 1 marca 2021 r. do  29 marca 2021 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek  1, w Wy-
dziale Architektury i Gospodarki Gruntami, od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 10.00 do 15.00, z uwzględnieniem wszelkich wymogów 
wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.
Informacje dotyczące rozwiązań projektu planu udzielane będą wyłącz-
nie po uprzednim, co najmniej jednodniowym wyprzedzeniu i potwier-
dzeniu wizyty telefonicznie pod nr tel. 33 8579323 lub e-mailowo na 
adres: andrzej.gala@um.ustron.pl
Wersja elektroniczna powyższego projektu wraz z prognozą oddziały-
wania na środowisko będzie dostępna w Biuletynie Informacji Publicz-
nej pod adresem: https://ustron.bip.info.pl w zakładce: Obwieszczenia 
i Komunikaty.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w wyżej wymienionym projekcie 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 marca 2021 r. o godzinie 
14.00, w siedzibie Urzędu Miasta w Sali Sesyjnej lub z wykorzystaniem 
środków porozumiewania się na odległość.
Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną informuje się, że w dyskusji 
publicznej jednocześnie będzie mogła wziąć udział ilość osób przewi-
dziana przepisami obowiązującymi w dniu jej organizacji. 
Udział w dyskusji publicznej należy uprzednio zgłosić drogą e-mailową 
na adres: andrzej.gala@um.ustron.pl lub telefonicznie pod nr tel. 33 
85-79-323 do dnia 18 marca 2021 r.
Osoby chcące wziąć udział w dyskusji publicznej zobowiązane będą 
do przestrzegania obostrzeń związanych ze stanem epidemii, zgodnie 
z wymogami przepisów na dzień przeprowadzenia dyskusji publicznej.  
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
miejscowego planu, może wnieść uwagi. 

Uwagi do projektu należy składać do Burmistrza Miasta Ustroń,  
z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania 
albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 
2021 r., w formie:
• papierowej, na adres 43-450 Ustroń, Rynek 1,
• elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na 
adres e-mail: biuropodawcze@ustron.pl lub przez platformę ePUAP,
• z wykorzystaniem formularza zamieszczonego na stronie podmio-
towej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: https://ustron.bip.info.pl  
w zakładce: Obwieszczenia i Komunikaty.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko, w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone są informacje  
o dokumentach:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru w Ustroniu Jaszowcu, w rejonie ulic Wczasowej, Turystycznej, 
Stromej, Skalica i Równica - etap 1, 
- o  prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w 
projektu.
Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko, wyżej wymieniony projekt planu podlega strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału 
społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym 
mowa wcześniej.
Uwagi o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko - stosownie do przepisu art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko - należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Ustroń, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2021 r.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się 
bez rozpatrzenia. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta 
Ustroń.
Zgodnie z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, na stronie BIPUrzędu Miasta Ustronia oraz na 
tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu, została zamieszczona informacja dot. 
przetwarzania danych osobowych, zgodna z art.13 ust.1 i 2 RODO (stanowiąca 
załącznik nr 1 do Obwieszczenia).  

Burmistrz Miasta Ustroń 
Przemysław Korcz

O G Ł O S Z E N I E 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

w Ustroniu Jaszowcu, w rejonie ulic Wczasowej, Turystycznej, Stromej, Skalica i Równica - etap 1

7/2021/1/O
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ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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

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

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

7/2021/1/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:
Jan Roman    lat 90  ul. Turystyczna
Andrzej Życiński   lat 77  ul. Świerkowa
Marta Powada   lat 84  ul. Lipowska
Helena Kobiela   lat 66  ul. Daszyńskiego
Stefan Winter   lat 68  os. Manhatan
Anna Szwarc-Steczkiewicz lat 34 ul. Gościradowiec

*   *   *
SPOTKANIE ON-LINE 

Z DR KATARZYNĄ SZKARADNIK
Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu zaprasza na spotka-

nie autorskie (online) z Katarzyną Szkaradnik, promujące tom  
„W atmosferze ksiąg, gór i bliskich dusz”. Wybór korespondencji 
Józefa Pilcha z lat 1936–1995. Spotkanie odbędzie się na żywo na 
profilu (fanpage'u) biblioteki na Facebooku 18 lutego (czwartek) 
o godz. 17, a poprowadzi je Andrzej Drobik.

PROGRAM REWITALIZACJI 
DLA USTRONIA 
DO ROKU 2030

Urząd Miasta w Ustroniu, przy wsparciu firmy KREATUS  
z Bielska-Białej rozpoczął prace nad przygotowaniem Gminnego 
Programu Rewitalizacji dla miasta Ustroń do roku 2030. 

Dotychczas rewitalizacja kojarzona była głównie z ożywieniem 
gospodarczym terenów poprzemysłowych, ale obecnie jest ona 
ukierunkowana na zwalczanie ubóstwa, bezrobocia, nałogów, 
różnych form wykluczenia i innych problemów społecznych, 
a także powiązanych z nimi problemów gospodarczych, śro-
dowiskowych czy przestrzennych. Rewitalizacją można objąć 
obszar nieprzekraczający 20% powierzchni gminy, zamieszkały  
maksymalnie przez 30% ludności, na którym opisane problemy są 
najmocniej odczuwalne. Dzięki skutecznej rewitalizacji możliwe 
będzie wyprowadzenie tych obszarów ze stanu kryzysowego. 

Urząd Miasta w Ustroniu przewiduje duży udział mieszkańców, 
przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz innych pod-
miotów na każdym etapie opracowania Programu Rewitalizacji 
do 2030 roku. 

W związku z powyższym zapraszamy do wypełniania ankiety 
dołączonej do obecnego numeru GU i wyrażenie swojej opinii 
na temat problemów występujących na terenie miasta. Wypeł-
nione ankiety należy wrzucać do urny na parterze Urzędu Miasta 
Ustroń.

Serdeczne podziękowania 
księdzu Krzysztofowi Adamskiemu 

za odprawienie liturgii pogrzebowej, 
rodzinie, znajomym, sąsiadom, koleżankom i kolegom 

z firmy „Kubala” wydział montaż, 
delegacji z firmy Introfast z Bielska-Białej 

oraz wszystkim tym, którzy łącząc się z nami w bólu 
okazali wiele serca, życzliwości i wsparcia, 

uczestniczyli we Mszy św. i uroczystości pogrzebowej 
oraz odprowadzili w ostatnią drogę 

naszego kochanego Męża, Ojca, Dziadka 

śp. Tadeusza Korzenia
Dziękujemy za przybycie, 

wieńce i kwiaty, intencje mszalne.

Pogrążeni w smutku 
Żona, Córka z rodziną i Synowie z rodzinami

Więc chociaż jesteś gdzieś wśród gwiazd i wolny od wszystkich 
ziemskich trwóg, tutaj na zawsze został Twój ślad, 

a wraz z nim tęsknota, rozpacz i ból.

7/2021/2/N

PIERWSZE SPOTKANIE 
KOŁA EMERYTÓW I RENCISTÓW

Zarząd PZERiI Koło nr 2 w Ustroniu informuje swoich człon-
ków, że pierwsze spotkanie odbędzie się 3 marca. Spotykamy się 
jak zwykle o godz. 10.00 w Prażakówce. Serdecznie zapraszamy 
jeśli nie będzie nowych zakazów.  Przewodnicząca Marta Janus

*   *   *

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci 

Anny Szwarc-Steczkiewicz
Nie jesteśmy w stanie uwierzyć, 

że Ania od nas odeszła. 
Zmarła niespodziewanie w czwartek 11 lutego. 

Anię lubili wszyscy. Uśmiechnięta, pomocna, szukająca 
dobrych stron w każdej sytuacji. 

Będzie nam już na zawsze jej brakowało. 

Rodzinie i Bliskim Ani
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Przyjaciółki i przyjaciele 
ze SWIG Delta Partner

7/2021/1/N
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(cd. ze str. 1)

WSZYSCY DLA DOBRA DZIECI

Do zebranych wyszedł burmistrz Przemysław Korcz, któremu megafon przekazała prowadząca 
protest Dominika Cyba-Matus.                                                             Fot. M. Niemiec

can” – szefa zespołu, który w 2019 roku 
opracował audyt placówek oświatowych,  
w internecie rozpętała się burza. Jej efek-
tem był poniedziałkowy spacer protesta-
cyjny.

– Usłyszeliśmy wiele informacji na 
temat łączenia placówek, z którymi nie 
możemy się zgodzić. Zapraszamy do 
zapoznania się z naszą perspektywą, per-
spektywą rodziców ustrońskich dzieci. 
To także odpowiedź na wiele, naszym 
zdaniem, nieprawdziwych argumentów, 
które słyszymy ze strony ustrońskiego 
ratusza – mówiła prowadząca akcję Do-
minika Cyba-Matus. 

Przedstawione postulaty drukujemy 
na str. 8.

Prowadząca akcję przemawiała ze sce-
ny, na której towarzyszyli jej inni rodzice, 
trzymający tablice graficzne oraz transpa-
rent. Napisy na tablicach głosiły: „Chce-
my wsparcia specjalistów”, „Chcemy 
debaty zamiast chaosu. Porozmawiajmy”, 

„Ustroń nie tylko dla turystów”. Więk-
szość protestujących stała przed sceną, 
okrzykami oraz klaskaniem wyrażając 
poparcie dla słów Dominiki Cyby-Matus. 
Wśród zebranych byli rodzice, dziadko-
wie i dzieci, które otrzymały kolorowe 
baloniki, niektórzy wystąpili z kartkami z 
łapką wyrażającą: „Stop” oraz napisami: 
„Sprzeciw wobec tworzeniu zespołów 
szkolno-przedszkolnych” i „Dobro dzie-
cka to nie slogan”. 

Do protestujących wyszedł burmistrz 
Korcz, ale zanim zabrał głos rozmawiał  
w kuluarach z organizatorami akcji. Wy-
łoniono dwóch przedstawicieli rodziców, 
którzy mieli się udać do ratusza, gdzie 
będzie możliwość porozmawiania. 

Burmistrz zwrócił się do protestują-
cych, w kilku zdaniach nakreślając trud-
ną sytuację gminy stojącej w obliczu 
ciągłego wzrostu wydatków na oświa-
tę. Próbując zapobiec temu wzrostowi, 
miasto zleciło wykonanie audytu, czyli 

niezależnej analizy organizacji oświaty  
w Ustroniu. W dokumencie tym zawarto 
różne rozwiązania, od najbardziej dra-
stycznych – likwidacji niektórych pla-
cówek po najdelikatniejsze – tworzenie 
zespołów. 

Spod sceny rozległy się głosy, że bur-
mistrz straszy mieszkańców, gdy ten wy-
jaśnił, że sprawa jest poważna i że jeśli 
nic się nie zmieni, to kolejny burmistrz, 
bez względu na to, czy będzie nim Korcz, 
Kamiński czy Kowalski, stanie w obliczu 
likwidacji którejś z placówek. Odpowia-
dał też na zarzuty, że nie spotyka się ze 
rodzicami: 

– Jestem tutaj z państwem, więc to 
najlepszy dowód, że nie unikam spotkań. 
Odbyło się ich kilka, jak tylko państwo 
chcieliście się ze mną spotkać, to się spo-
tykałem. Odbyła się też telekonferencja, 
na którą ja państwa zaprosiłem. Decyzję 
podejmie rada, która zwróciła się do mnie 
z wnioskiem i zobligowała mnie do zaję-
cia się projektem utworzenia zespołów. 
Proszę mieć tego świadomość. 

– To pan zlecił audyt! – zarzuciła burmi-
strzowi jedna z protestujących pań.

– Tak i to była bardzo dobra decyzja, 
bo posiadamy niezależną, specjalistyczną 
diagnozę sytuacji oświatowej w Ustroniu  
i będą z niej korzystać jeszcze moi następ-
cy. Dokument ten ma posłużyć polepsze-
niu funkcjonowania oświaty nie dla nas, 
nie dla dyrektorów, nie dla nauczycieli, 
ale dla dobra dzieci. 

Po tych słowach było już jasne, że obie 

Przedstawiciele rodziców: Cezary Kędzierski 
i Mariusz Peleck przekażą rodzicom propozy-
cję burmistrza w sprawie powołania zespo-
łów.                                     Fot. M. Niemiec
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strony sporu mają ten sam cel – dobro 
dzieci, jednak paradoksalnie, jak często 
się dzieje wskutek braku odpowiedniej 
komunikacji, są w opozycji.  

Brak komunikacji to był jeden z kilku 
zarzutów, jakie wypowiedzieli w gabi-
necie burmistrza reprezentujący rodzi-
ców: Cezary Kędzierski oraz Mariusz 
Peleck, który mówił, że społeczeństwu 
nie podoba się sposób powiadamiania  
o poszczególnych etapach i wskazywał, 
że. słowo „projekt” jest używane w za-
leżności od potrzeby, więc nie wiadomo, 
czy mówi się o projekcie zmian, czy 
o projekcie uchwał. 

– Możemy tu sobie rozmawiać długo, 
używać ładnych słówek, ale najważniejsze 
pytanie brzmi: „Po co są te zmiany”? – 
pytał Cezary Kędzierski, chcąc się jedno-
cześnie dowiedzieć, co jest ich głównym 
celem - usprawnienie organizacji czy 
oszczędności. 

– Mówiąc o finansach miasta lubię uży-
wać przykładu 100-centymetrowej linijki 
– wyjaśniał burmistrz. – Oświata, same 
wynagrodzenia kosztuje nas między 43 
a 45 centymetrów w zależności od roku. 
Prawie połowa budżetu Ustronia idzie na 
oświatę i właśnie dlatego zajęliśmy się nią, 
bo jest to najważniejszy składnik naszych 
wydatków. Od końca 2018 roku mamy 
obligatoryjne podwyżki dla nauczycieli, 
wynikające z porozumienia związków 
zawodowych z rządem. Ja mam dalej te 
100 cm, a tu wydatki zaczynają mi się 
przesuwać na 45, 46 wydatków bieżących, 
muszę obciąć na wszystkim innym, żeby 
się zmieścić w 100 centymetrach.

– Czyli ostatecznie chodzi o oszczędno-
ści? – dopytywał Cezary Kędzierski.

– To nie jest takie proste – odpowia-
dał burmistrz. – Subwencja nie tylko 
nie pokrywa tych wydatków, subwencja 
daje mniej niż połowę kosztów, jakie 
ponosi miasto. Dzięki audytowi, anali-
zom prowadzonym przez pracowników 
Centrum Usług Wspólnych, na podstawie 
programu, za pomocą którego rodzice re-
jestrują obecność dziecka w przedszkolu 
wyłuskaliśmy dziesiątki marnotrawionych 
godzin pracy i innych spraw, które można 

usprawnić. Skutkiem mogą być oszczęd-
ności, ale też na przykład zatrzymanie 
wzrostu kosztów.

– My chcielibyśmy dostać na piśmie 
dane i wyliczenia, o których pan bur-
mistrz częściowo mówi. Czyli, co do tej 
pory działało tak źle, że planuje się tak 
gruntowne zmiany oraz o jakich kwotach 
oszczędności mówimy? Na te pytania nie 
uzyskaliśmy odpowiedzi ani od radnych, 
którzy zasłaniali się brakiem informacji z 
Centrum Usług Wspólnych (CUW), ani 
od pań z CUW, które na spotkaniu w Her-
manicach nie potrafiły się do tych kwestii 
konkretnie ustosunkować. Brak rzetelnej 
dyskusji spowodował dzisiejszą obecność 
ludzi na rynku.

Burmistrz Korcz odpowiadał, że prze-
kazywanie informacji, zwłaszcza finanso-
wych wiąże się z pewnymi procedurami, 
których urzędnicy muszą przestrzegać. 
Nikt z radnych nie wystąpił na piśmie 
o wyliczenia finansowe, jednak zgodnie 
z wymogami formalnymi radni otrzymają 
te dane na najbliższym posiedzeniu Komi-
sji Oświaty.  

Reprezentanci rodziców tłumaczy-
li między innymi, że mieszkańcy nie 
znają zagrożeń finansowych dla gminy, 
jakie być może się pojawią, gdy projekt 
zostanie wstrzymany, a to tłumaczy po-
wstanie tak dużych napięć społecznych. 
Mówili, że uzyskanie przez budżet do-
datnich wartości pieniężnych spowoduje 
stratę innych wartości niepieniężnych, że 
obecny stan oświaty zapewnia wysokie 
bezpieczeństwo w mieście i małą licz-
bę odnotowywanych przestępstw wśród 
ustrońskiej młodzieży, małym proble-
mie narkotyków w szkołach, że projekt 
musi mieć cele, wskaźniki do osiągnięcia, 
w przypadku finansów np. procent budżetu 
przeznaczony na oświatę, wskazywali na 
ułomność polegającą na braku wyliczeń, 
braku danych liczbowych, braku założeń. 

Na początku dyskusji słychać było 
okrzyki z rynku, gdzie trwał spacer pro-
testacyjny. Zgromadzeni podeszli pod 
ratusz, odczytano postulaty rodziców, 
a następnie pochodem wzdłuż ul. 3 Maja 
ludzie przeszli z powrotem pod scenę, 

gdzie jeszcze jakiś czas trwało zgroma-
dzenie. 

Tymczasem w gabinecie burmistrza 
nie doszło do porozumienia w sprawie 
zasadności wprowadzenia zmian, ale  
w ciągu prawie półtoragodzinnej rozmo-
wy wyjaśniono sobie wiele wątpliwości 
i merytorycznie rozpatrywano różne kwe-
stie. Konstruktywna atmosfera, dąże-
nie do zrozumienia argumentów drugiej 
strony doprowadziły do tego, że bur-
mistrz zaproponował powołanie zespołu 
roboczego. W jego skład mieliby wejść 
przedstawiciele rodziców, radni, pracow-
nicy CUW, urzędnicy i burmistrz, który 
zapytał swoich gości, czy są w stanie 
zorganizować reprezentację rodziców do 
rozmów. Okazało się, że grupy robocze już 
działają, a w ich składzie pracują rodzice 
różnych zawodów, w tym prawnicy czy 
księgowi. Ludzi ci szczegółowo analizują 
ustawy, przepisy, przykłady funkcjono-
wania zespołów w różnych miastach  
i oczekują co najmniej takiego samego, 
profesjonalnego przygotowania od osób, 
które wejdą w skład grupy roboczej ze 
strony samorządu. Burmistrz przekartko-
wał stos dokumentów leżących na jego 
biurku, z którego tylko niektóre infor-
macje zdołano omówić podczas sponta-
nicznego spotkania, i stwierdził: „Będzie 
nad czym pracować”. Cezary Kędzierski  
i Mariusz Peleck są w bezpośrednim kon-
takcie z burmistrzem.   

Nieprawdziwa jest pojawiająca się 
w mediach informacja, że uchwała o utwo-
rzeniu zespołów zostanie poddana pod 
głosowanie na sesji lutowej. Można mieć 
nadzieję, że zanim dojdzie do głosowania 
grupa robocza wypracuje kompromis. 

Monika Niemiec                 

Pogoda sprzyjała spacerom, także protestacyjnym.                                        Fot. M. Niemiec

Fot. M. Niemiec
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Szanowni Państwo, 
drodzy Czytelnicy Gazety Ustrońskiej, 

Mieszkańcy Ustronia, a szczególnie Szanowni 
Mieszkańcy Lipowca!

List p. Danuty Koenig z dnia 11 lutego bieżącego roku bardzo 
mnie zmartwił i jednocześnie ogromnie zasmucił. P. Koenig pisząc 
dopiero teraz, prawie po upływie roku o spotkaniu mieszkańców 
Lipowca „Przy kawie i kołoczu o ustrońskiej sprawie” w pierw-
szej kolejności chce załatwić swoją sprawę! Tak proszę Państwa, 
swoją! Nie bacząc na odczucia innych deprecjonuje osiągnięcia 
i niewątpliwe zasługi dla szkoły i środowiska obecnej Pani Dy-
rektor mgr Katarzyny Burzyńskiej (ja w przeciwieństwie do p. 
Koenig będę o tej osobie pisała wielką literą). Pani Burzyńskiej 
zarzuca się, że nie szanuje osób starszych, bo portret dawnego 
dyrektora umieściła wraz z jego dawnymi uczniami w korytarzu 
przy świetlicy. Ze względu na RODO zdecydowała o przeniesienu 
uczniowskich tablic ze zdjęciami i dodatkowymi informacjami  
o nich z głównego korytarza na parterze, w miejsce, gdzie obcy, 
nie będący rodziną uczniów raczej nie schodzą. Ma Pani rację, 
p. Koenig, tam są rury. Faktycznie nie wyglądają estetycznie, ale 
to taka „uroda” konstrukcyjna budynku szkolnego. Pisze również 
Pani, że obecna Dyrektorka tej szkoły nie szanuje przeszłości  
i tradycji regionu. Przypominam tylko np. o zorganizowaniu na 
wielką skalę, we wrześniu 2017 roku wspaniałych warsztatów 
rzemiosła urządzonych zarówno w plenerze, jak i w budynku 
szkolnym, gdzie zaprezentowano ogromną rozmaitość rzemiosł 
dawnych mieszkańców Lipowca. Ja, jako współorganizatorka, 
wolontariuszka wiem, że wysłano Pani zaproszenie, ale niestety 
nie skorzystała Pani. Z Urzędu Miasta obecny był na spotkaniu 
ówczesny burmistrz miasta Ireneusz Szarzec. Z rozmów, które 
przeprowadzałam z mieszkańcami wynikało, że są zachwyceni 
tą inicjatywą. O tych warsztatach pisała Gazeta Ustrońska. Tego 
samego roku zorganizowano w szkole wernisaż prac twórców 
ludowych z Lipowca. Zanim zaprosiliśmy do pokazania swoich 
niezwykle ciekawych prac (rzeźba, malarstwo, metaloplastyka, 
robótki ręczne) najpierw spotykałam się z twórcami, by móc 
zaprezentować ich sylwetki. Nie było osoby, która negatywnie 
wyrażałaby się o obecnej Dyrektorce szkoły. Pan Pasterny (jak-
że zasłużona osoba dla środowiska) był szczęśliwy, że wreszcie 
swoim sąsiadom może pokazać swój artystyczny, bogaty dorobek. 
Nikt wcześniej tego nie zrobił. Na wernisażu prezentował oprócz 
cudownych rzeźb i obrazów także swoją poezję. Dyrektorka szkoły 
pozostawiła na miesiąc otwartą salę z pełną ekspozycją z nadzieją, 

że środowisko ustrońskich szkół zainteresuje ludową twórczością. 
Po udanym wernisażu, w czasie zimowych ferii starsze panie, 
mieszkanki Lipowca udzielały w szkolnej świetlicy lekcji wyszy-
wania, haftowania, robienia na drutach. Ku mojemu zaskoczeniu 
zainteresowanie uczniów było spore. Za jakiś czas, w ramach 
lekcji z tradycji lipowskiej „szkubaczki” zademonstrowały swoje 
umiejętności, angażując w to uczniów tejże szkoły.

Szanowni Państwo, pragnę jeszcze wspomnieć o Klubie Glob-
trotera, który na samym początku wolontariackiej współpracy ze 
szkołą zakładałam. Wycieczki odbywały się najczęściej w soboty. 
Głównym naszym celem, było zaprezentowanie uczestnikom cie-
kawych, górskich tras i zapoznanie z historią regionu. Dyrektorka 
tej szkoły Pani mgr Katarzyna Burzyńska często brała udział  
w tych naszych wyprawach i jako historyk przekazywała ucz-
niom ciekawostki z kultury i tradycji regionu. Szanowna Pani D. 
Koenig! Jaki ma Pani cel, pisząc szkalujące obecną Dyrektorkę 
treści? Czy może w związku z nowym konkursem na dyrektora 
szkoły, który niebawem będzie miał miejsce, uważa Pani, że warto 
zniszczyć jedną osobę by osiągnąć swój cel? Przy okazji, proszę 
uprzejmie zajrzeć w mury tej szkoły i zobaczyć, jaki ogrom prac 
m.in. remontowo-budowlanych został wykonany w czasie tej ka-
dencji. Każdy w życiu popełnia jakieś błędy, ale trzeba docenić 
większe dzieło. 

                                 Z wyrazami szacunku Grażyna Lewalska

Pani Danuto, brawo, że miała pani odwagę tak dobitnie napisać 
o porzuconym portrecie naszego byłego Dyrektora i założyciela 
Szkoły Podstawowej w Lipowcu. Portret to tylko rzecz i choć w tej 
rupieciarni może mieć miejsce tylko tymczasowe, to i tak z naszej 
pamięci nikt go nie wymaże. I wierzę, że znajdzie godne miejsce  
w tej szkole, tak jak na to zasługuje, bo my lipowczanie tego chce-
my! Dziękujemy również, że znowu poruszyła pani tak ważny dla 
nas temat, jak nadanie naszej szkole w Lipowcu imienia Józefa 
Balcara. Piszę naszej, bo chodziło do niej moje pokolenie, później 
nasze dzieci, a teraz chodzą wnuki. Tuż przed przeczytaniem listu 
do redakcji pt. „Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy” podczas 
pewnego jubileuszu dostałam od najstarszej siostry Tereni zdjęcie 
na którym dumnie ja z trzecią siostrą Danusią prezentujemy nasze 
stroje regionalne, a na odwrocie data – marzec 1972 r. i napis – 
otwarcie Szkoły w Lipowcu. Zdjęcie to zostało zrobione podczas 
występu naszego zespołu regionalnego „Lipowiec”, do którego 
wtedy należałyśmy, właśnie z tej okazji. Zespół ten z ogromną 
pasją i zaangażowaniem prowadziła wtedy pani Leokadia, córka 
Józefa Balcara. Nasze stroje musiały być czyste i wyprasowane, 
o co dbała nasza mama. Taki szacunek do tradycji. Pomyślałam 
wtedy, że w przyszłym roku będzie 50-lecie powstania tej szkoły 
i doskonała okazja nadania jej imienia Józefa Balcar i nawet 
na myśl mi nie przyszło, że mogłoby stać się inaczej, bo my 
lipowczanie będziemy 
o tym przypominać. 
Każdy z nas ma prawo 
mieć różne poglądy, 
inne zdanie, inaczej 
postrzegać przeszłość, 
nikt z nas nie wybie-
ra czasów w których 
przychodzi mu żyć. Nie 
dajmy sobie manipu-
lować przeszłością, bo 
tu chodzi o ludzi, ludzi 
którzy stworzyli coś 
pożytecznego nie tylko 
dla siebie, ale i dla in-
nych, dla pokoleń. Ta-
kich ludzi było zapew-
ne więcej i nie sposób 
wszystkich wymienić, 
ale niech Józef Balcar 
stanie się symbolem tej 
szkoły, naszej tradycji  
i umiłowania Lipowca.

Z poważaniem,
Małgorzata 

Lebioda-Barys

LISTY DO REDAKCJI

*   *   *
„Lipowiec dawniej i dziś” – stoisko Wiktora Pasternego. Fot. M. Niemiec
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LIST DO REDAKCJI
Chciałbym odnieść się do publikacji w Gazecie Ustrońskiej, 

dotyczącej planowanego łączenia ustrońskich szkół i przedszkoli 
w zespoły. Publikacji 3 stronicowej, która jest tak podzielona, że 
między drugą i trzecią stroną znajduje się protest Rodziców Uczniów 
oraz Pedagogów z Ustronia. Niektórzy błędnie i nieco złośliwie 
wskazują, że to zabieg przykrywający wymowę protestu.

Po krótkim wstępie z artykułu dowiaduję się o istnieniu audytu 
(błędnie i nieco złośliwie uznawanego przez niektórych za niepro-
fesjonalny i napisany "pod tezę"), który przewiduje m.in. likwidację 
szkół i przedszkoli. Na szczęście tu wkracza Pan Burmistrz, który 
zapewnia, że żadnych likwidacji nie będzie. Zatem psychologicznie 
jestem spokojny, czuję, że w mam w Ustroniu obrońcę.

Niemniej zmiany mają nastąpić. Jestem podbudowany intencją, że 
"głównym celem nie są oszczędności, lecz usprawnienie działania 
placówek". Szkoda, że trzy strony tekstu okazały się niewystarczające, 
żeby te usprawnienia wymienić. Ale pojawia się zapewnienie, że nie 
będzie żadnych skutków negatywnych. Nie sposób w to nie uwierzyć, 
wszak mówi o tym Pani Dyrektor ZSP nr 1 Magdalena Herzyk. „Nikt 
się nie skarżył” – mówi, powołując się na swoje doświadczenie z 
ostatnich 4 miesięcy, czyli okresu zamknięcia szkoły ze względu na 
pandemię.

Argumenty Pana Dyrektora Romana Langhammera, którego 
obiektywizmu nie sposób zakwestionować, powinny przekonać 
nieprzekonanych:

1. Jedna chora Pani Kucharka była powodem zamknięcia 
kuchni i w ogóle przedszkola, a gdyby istniał zespół szkolno-
-przedszkolny, to szkolna kuchnia przygotowałaby posiłki dla 
100 przedszkolaków. Czyli naturalnym jest, że w przypadku za-
chorowania jednej Pani Kucharki w szkole, kuchnia przedszkola 
przygotowałaby posiłki dla 300 uczniów w szkole, które spraw-
nie zaniósłby Pan Woźny, mając oczywiście maseczkę na twarzy  
i rękawiczki ze względów bezpieczeństwa.

2. Dzieci z przedszkola będą korzystać m.in. z bazy sportowej 
szkoły. To istotne, bo moje dzieci z Przedszkola nr 4 wreszcie 
będą mogły zagrać w dwa ognie na pięknej sali gimnastycznej  
w SP 2. Po krótkiej przejażdżce autobusem, która będzie zapewne 

sfinansowana z oszczędności, o których mowa później.
Następnie pojawia się wypowiedź Pani Ekspert MEN Elżbiety 

Rabendy, która ogólnie zachwala pomysł tworzenia zespołów, nie 
zamęczając mnie żadnymi konkretami. Słusznie. W końcu to Ekspert!

Dalej czytam w tekście, że jeśli chodzi o oszczędności, to "trudno 
w tej chwili mówić o konkretach". Nie nasuwa mi się pytanie, czy 
w takim razie one w ogóle się pojawią. Przecież w Urzędzie Miasta 
Ustroń żadnych decyzji nie podejmuje się na zasadzie "potem się 
zobaczy, czy to miało sens". Zresztą Pani redaktor Monika Niemiec 
stwierdza, że "jednak się pojawią", a następnie "suma automatycz-
nie się zwiększy i będzie wzrastać wraz z upływem czasu". Zyskane 
kwoty będzie można wydawać na różne ważne inicjatywy. To świetna 
wiadomość; sam chciałem wystąpić z pomysłem zakupu Skoczowa, 
teraz wiem, skąd wziąć na to pieniądze. Co prawda wcześniej była 
mowa o tym, że zgodnie z zamysłem Komisji Oświaty, Rodziny  
i Polityki Społecznej Rady Miasta Ustroń głównym celem nie są 
oszczędności, ale to pewnie pomyłka, bo Pani Ekspert Rabenda 
wyjaśnia, "łączenie ma głównie uzasadnienie ekonomiczne". 
Zresztą łatwo je odgadnąć, kierując się, tak ja zwykle, obrazkami 
w tekście. Grafiki dotyczące poszczególnych szkół i przedszko-
li wskazują (obliczyłem to naprędce z użyciem kalkulatora), że 
zniknie 4 dyrektorów. Co prawda dalej w artykule jest napisane, 
że "w zespołach działać będą wicedyrektorzy ds. przedszkola czy 
przedszkoli, którzy urzędować będą w tych samych przedszkolach, 
więc praktycznie nic się nie zmieni", ale najpewniej po prostu 
czegoś nie zrozumiałem. Przecież na obrazkach tego nie ma,  
a Pani Ekspert nic nie mówiła... 

Zresztą wszystkie ewentualne problemy rozwiąże "jeden go-
spodarz - dyrektor (...) w poczuciu większej sprawczości  
i kreatywności, stanie się menedżerem w dosłownym tego słowa 
znaczeniu", a nie, jak do tej pory, na niby. Więc na moje fachowe 
oko wszystko wygląda profesjonalnie. 

Dlatego też apeluję o zaprzestanie rozpowszechniania krzyw-
dzącej plotki, że prawdziwy powód całej operacji znajduje 
się w podsumowaniu tekstu, jakoby chodziło o przeniesienie 
przedszkoli do szkół, bo zapisany jest tam bardzo precyzyjny  
i jednoznaczny warunek, że muszą "wskutek takiej zmiany poprawić 
się warunki funkcjonowania przedszkola". A zatem, proszę Państwa, 
bez nerwów!                       Wierny czytelnik „Gazety Ustrońskiej”

Dla strażaków z ustrońskich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przykre jest, że nie mogą się spotkać na corocznych zebraniach 
sprawozdawczych, na których m.in. przedstawiane są statystyki z ich działalności za ubiegły rok. W związku z tym, że nie możemy zamieś-
cić relacji z zebrań, poprosiliśmy komendanta miejskiego OSP kpt. Marka Szalbota o przekazanie danych o pracy strażaków w Ustroniu. 

INTERWENCJE USTROŃSKICH JEDNOSTEK OSP W 2020 ROKU
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• „Łączenie przedszkoli w zespoły 
szkolno-przedszkolne to oszczędność dla 
miasta.”

Projekt zainicjowany został w lutym 
2020 roku, do dzisiaj nie ma żadnych 
wyliczeń związanych z oszczędnościami. 
Takich wyliczeń nie otrzymali ani rodzice 
ani radni. W dyskusji publicznej rzucane są 
jedynie ogólnikowe kwoty. Na czym więc 
radni będą opierali swój wybór? Czy po-
dejmując tak ważne decyzje, Urząd Miasta 
nie powinien wcześniej przeprowadzić 
dokładnych analiz?

• „W tej sprawie była przeprowadzona 
społeczna dyskusja, a rodzice zostali od-
powiednio poinformowani.”

NIEPRAWDA. W przypadku ZSP1, 
a więc jednostek połączonych w zeszłym 
roku, pozwolimy sobie zacytować rodzi-
ców: „My, jako rodzice, dowiedzieliśmy 
się o tym bardzo późno i pomimo wysto-
sowanej petycji do burmistrza, nie udało 
się tego cofnąć. Nikt nie konsultował tego 
z rodzicami, zostaliśmy postawieni przed 
faktem dokonanym”.  Także w przypadku 
obecnych planów łączenia przedszkoli, 
rodzice wskazują, że brakuje im rzetelnych 
informacji i dyskusji.

• „Łączenie to optymalizacja – czyli 
mniej administracji w placówkach”

Ciężar zarządzania przedszkolem zosta-
nie przerzucony na szkołę. Jak to wpły-
nie na pracę wychowawców, którzy nie 
będą mogli konsultować bieżących spraw 
z dyrektorem? Gdzie będą przechowy-
wane wrażliwe dane dzieci, do których 
specjaliści muszą mieć stały dostęp? Jeśli 
dzieci lub specjaliści będą musiały prze-
chodzić z placówki do placówki celem 
odbycia zajęć, to czy odbędzie się to 
kosztem czasu przeznaczonego na zajęcia?

Chcielibyśmy też wskazać, że podczas 
połączenia Przedszkola nr 1 i Szkoły Pod-
stawowej nr 1 zredukowano stanowisko 
kierownicze w przedszkolu, na to miejsce 
stworzono dwa miejsca pracy w placówce. 
Czy o takiej optymalizacji mówimy?  

• „Łączenie placówek to możliwość 
przesuwania kadry pomiędzy placów-
kami”

W ZSP1 pani logopeda przez trzy mie-
siące przebywała na zwolnieniu lekarskim. 
W tym czasie w przedszkolu nie zapew-
niono zastępstwa logopedy. Przypomnij-
my, że do sytuacji doszło już po połączeniu 
SP1 i Przedszkola nr 1.

• „Połączone placówki to możliwość 
wspólnej grupy zakupowej, a więc 
oszczędności.”

Specyfika posiłków szkoły i przed-
szkola jest zupełnie różna. Znacznie lep-
szym rozwiązaniem byłoby stworzenie 
przedszkolnej grupy zakupowej, co wca-
le nie wymaga połączenia jednostek. 
Taka współpraca występowała już m.in. 
w przypadku zamówień sprzętu gastro-
nomicznego.

•    „Oszczędności pozwolą na zatrud-
nienie specjalistów.”

„Tych samych specjalistów, którzy rok 
temu zostali nagle wycofani ze szkół, albo 
ich praca została mocno ograniczona,  
w ramach oszczędności budżetowych?

•    Połączenie to możliwość korzystania 
z infrastruktury szkół przez dzieci przed-
szkolne.”

Tutaj też przykładem może być istnie-
jący ZSP1 (którym Burmistrz chętnie się 
chwali), w którym przez pierwsze pół roku 
dzieci przedszkolne ani razu nie skorzy-
stały z infrastruktury szkolnej (mimo, że 
ta przez pandemię stała pusta). Odległość 
między przedszkolem a salą gimnastyczną 
SP1 to 30 metrów. Jak to będzie wyglądało 
w przypadku Przedszkola nr 4 i Przed-
szkola nr 7, gdzie odległość jest znacznie 
większa? (Przedszkole nr 4 oddalone jest 
od SP2 o 2 km, Przedszkole nr 7 od SP1 
-  kilometr).

W szkole nr 2 zajęcia SKS odbywają 
się o 7 rano, ponieważ sala jest obłożona 
zajęciami uczniów SP2 przez cały dzień. 
Czy przedszkolaki znajdą tam dla siebie 
miejsce? A może zajęcia przedszkolne na 
sali będą się odbywały o 6:30 rano?

•    „Połączenie SP1 z Przedszkolem nr 
1 to sukces.”

Zacytujmy rodziców: „Brakuje nam 
serca przedszkola, Pani Dyrektor, która 
nie tylko witała dzieci, wszystko o nich 
wiedziała, ale też w sposób wzorowy za-
rządzała placówką i się z nią utożsamiała. 
Został suchy nadzór. Placówka stała się 
anonimowa, a niemal karykaturą tej refor-
my może być bieganie kadry zarządzającej 
pomiędzy budynkami w celu ustalenia 
najprostszych decyzji”.

•    „To zmiana mało istotna, zarówno 
dla rodziców jak i dzieci”

Dlaczego zatem większość rodziców 
protestuje w tej sprawie?

Nie zgadzamy się na połączenie przed-
szkoli ze szkołami podstawowymi. To 
naszym zdaniem krok nieprzemyślany 
i niepoparty konkretnymi analizami czy 
liczbami. Oszczędności na edukacji bu-
dzą nasz głęboki niepokój i sprzeciw, bo 
wierzymy, że na edukacji oszczędzać się 
nie powinno. Jeśli miasto Ustroń musi 
szukać oszczędności, proponujemy nie 
szukać ich przy pomocy tak drastycznych 
kroków, jakimi są cięcia edukacyjne. Uwa-
żamy, że jakiekolwiek ewentualne zmiany 
w organizacji ustrońskiej oświaty powinny 
być poprzedzone merytoryczną dyskusją 
z mieszkańcami, popartą konkretnymi 
liczbami i argumentami. Tylko wtedy 
radni będą mogli odpowiedzialnie podjąć 
decyzję. W naszym przekonaniu takiej 
dyskusji i argumentów zabrakło.

Fot. M. Niemiec

Podczas spaceru protestacyjnego, który odbył się na ustrońskim 
rynku w poniedziałek 15 lutego, rodzice przedstawili swoje 
„Fakty i mity o łączeniu placówek edukacyjnych w Ustroniu”. 
Poniżej ich treść.

Fot. M. Niemiec
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Na deski sali widowiskowej MDK „Prażakówka” wraca teatr! 18 marca o godz.18.00 odbędzie 
się spektakl „Kłamstwo”, a 19 marca o godz. 19 spektakl „Miłosna pułapka”. Bilety w cenie 
60 zł do nabycia są w MDK „Prażakówka”. 

7/2021/3/R

ONLINE 
DLA BABCI
 I DZIADKA
12 lutego na kanale youtube Miejskiego 

Domu Kultury wyemitowany został Kon-
cert dla Babci i Dziadka. Młodzi artyści, 
działający pod czujnym okiem instrukto-
rów „Prażakówki”, z okazji wyjątkowego 
święta podzielili się swoimi talentami 
w sieci. Koncert rozpoczęła dyrektor 
placówki Urszula Broda-Gawełek, która 
przywitała się z widzami i życzyła im 
miłego odbioru. A potem się zaczęło… 
Recytatorzy i tancerze wychodzili „na 
deski”, pokazując swoje choreografie 
przygotowane specjalnie dla ukochanej 
Babci i Dziadka. Udział w koncercie wzię-
li: recytatorzy przygotowani przez Janinę 
Barnaś oraz Agnieszkę Woźniak, tancerki 
z zespołu Rytm przygotowane przez Ka-
tarzynę Rymanowską, „Władcy Parkietu” 
szkoleni przez Wojtka Twardzika, zespół 
„Kolor” Anny Darmstaedter, „Fuksja” Ka-
tarzyny Rymanowskiej, „Bibojsi” Wojtka 
Twardzika, „Echo” Anny Darmstadter, 
„Fantazja” Katarzyny Rymanowskiej, 
„Absurd” Anny Darmstaedter, „eMDeKa 
Kru” Wojtka Twardzika oraz „Alibi” Kingi 
Stasiuk.  Koncert obejrzeć można na ka-
nale youtube „Prażakówki”.        

                                Karolina Francuz
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B IBLIOTEKA POLECA  
tel 33-854-23-40 

www.biblioteka.ustron.pl
(katalog online)

Marco Pizzuti – 
„Druga Wojna 

Światowa.  
Inna historia”

Autor przygląda się historii dru-
giej wojny światowej przez pry-
zmat wydarzeń zapomnianych 
lub wyciszonych dla wygody. 
Nie opiera się na domniema-
niach. Bada dostępne źródła, 
zgłębia literaturę przedmiotu, 
przedstawia fakty, a na końcu 
proponuje swoją, subiektywną 
interpretację historii. Często 
kontrowersyjną i zaskakującą...

Charlotte 
McConaghy 
 „Migracje”

Kiedy jej ukochana dzika przyroda 
zaczyna znikać, Franny przybywa 
do odległej Grenlandii z jedną 
misją: znaleźć ostatnie na świecie 
stado rybitw popielatych i wyru-
szyć za nimi na ich ostatnią migra-
cję. W miarę jak statek, którym 
podróżuje, zmierza na południe, 
nowi towarzysze Franny zaczyna-
ją rozumieć, że skrywa ona wiele 
mrocznych tajemnic: nocne lęki, 
niewysłane listy i obsesje.

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, moder-
nizacja budynków, panele fotowoltaiczne, modele rozliczeń  
z zakładem energetycznym, magazyny energii, kotły elektrodowe, 
pompy ciepła, dotacje – Czyste Powietrze, Mój Prąd, ulga ter-
momodernizacyjna). Po poradę można przyjść po wcześniejszym 
umówieniu się drogą mailową: biuro@oddychajbeskidami.pl. Na 
spotkanie należy przyjść w maseczce.

Zarząd Kolei Linowej Czantoria Sp. z o.o., Grupa „Morsy 
Skoczów” wraz z burmistrzem miasta  Ustroń  zapraszają 
serdecznie do udziału w II Zimowym wejściu na Czantorię 
w krótkich gaciach, które odbędzie się 20 lutego. II Zimowe 
Wejście na Czantorię w krótkich gaciach – idziemy dla Piotra 
Glenca, to impreza dedykowana wszystkim Morsom i oso-
bom lubiącym zimno, aktywność fizyczną i dobrą zabawę. 
Tegoroczna edycja poświęcona jest wsparciu finansowemu dla 
Piotra Glenca, który potrzebuje środków na rozpoczęcie długiej  
i kosztownej rehabilitacji. Piotr jest podopiecznym Fundacji Moc 
Pomocy, która czynnie włączyła się w pomoc przy organizacji 
imprezy. Krótkie gacie nie są obowiązkowe, a regulamin dopusz-
cza założenie pod nie grubych rajstop.

II ZIMOWE WEJŚCIE 
W KRÓTKICH GACIACH

Nie przechodźmy obojętnie 
obok ludzi starszych

 siedzących na mrozie
W piątek 12 lutego wpadając do Carrefoura, o godz. 12.10 w po-

łudnie, zauważyłam przy wejściu do sklepu starszą Panią, siedzą-
cą przy oknie Carrefoura, bardzo słabo ubraną przy mrozie -10oC. 
Pomyślałam sobie: Pewnie czeka na kogoś i zaraz ktoś ją zabierze. 
Wybiegłam ze sklepu, a Pani siedziała dalej i wtedy zapytałam: Czy 
mogę Pani w czymś pomóc? Usłyszałam smutną odpowiedź: „Nie 
mam siły dojść do domu”. Okazało się, że moja rozmówczyni ma 
na imię Marta i mieszka blisko, na Manhatanie. Postanowiliśmy  
z mężem, pomimo, że bardzo się śpieszyliśmy, że podwieziemy ją 
do domu. Kiedy prowadziłam panią do samochodu, ona zemdlała 
i razem przewróciłyśmy się, na szczęście na śnieg i było miękkie 
lądowanie. Podbiegł do nas mój mąż i młody, uprzejmy mężczyzna 
z żoną. Wszyscy próbowaliśmy ją podnieść, ale bezskutecznie 
pomimo, że Pani była bardzo szczupła. Wezwaliśmy pogotowie, 
które przyjechało chyba po 8 minutach i zabrało starszą panią 
do szpitala. Podczas oczekiwania próbowałam rozmawiać z tą 
panią, która już nie kontaktowała, ale oddychała. 

Po tym całym, smutnym wydarzeniu nasunęły mi się takie 
refleksje: „Nie przechodźmy obojętnie obok ludzi starszych sie-
dzących na mrozie”, reagujmy pytając: „W czym mogę pomóc? 
Czy Pan/Pani czuje się dobrze? Czy może Pana/Panią podwieźć 
do domu?”. Jeśli to możliwe zaprowadźmy też w ciepłe miejsce 
i zadzwonimy po kogoś bliskiego. Bądźmy czujni, współczujący, 
bo być może to my znajdziemy się kiedyś w takiej samej sytuacji 
i będziemy potrzebować szybkiej pomocy. 

                             (imię i nazwisko tylko do wiadomości Redakcji)

MUZEUM POSZUKUJE DAWNYCH 
PRZEPISÓW NA CIASTECZKA

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 
przekazywanych od pokoleń receptur na świąteczne wypieki, 
które wraz z podaniem ich autora znajdą się w naszej publikacji.  
Bardzo nam zależy na przepisach z dawnych, sprawdzonych 
źródeł, pochodzących od mam, babć i prababć, zachowanych 
w sekretnych zeszytach.  Serdecznie prosimy o kontakt w tej 
sprawie z naszym Muzeum. Pracownicy Muzeum Ustrońskiego                                       

LIST DO REDAKCJI

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. 
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Po naszymu...

W dawnym Ustroniu
Zdjęcie pochodzi z lat 60. Zostało zrobione z byłego Sanatorium 

dziecięcego na Poniwcu. Na pierwszym planie widać grupkę 

Jako sie też mocie?
Jo doś dobrze, dyć nigdy nie narzykóm, a grunt coby my 

zdrowi byli i tego też dycki se życzmy. Dnia już przibywo, 
zima hónym minie, tóż jakosi bydzie, byle do wiosny. Ludzie 
ni majóm na polu roboty, tóż sie rozpisali, dyć coroz wiyncyj 
ustrónioków pisze do tej naszej gazety. To isto dobrze, ale 
jak by tak wszycki czytelniki nogle sie rozpisali, a je ich 
przeca pore tysiyncy, to by doista nielza tego pomieścić 
przez calutki rok. 

Jeszcze łóńskigo roku moc ludzi rozpisało sie ło tych 
maseczkach i fórt kierysi chcioł cosi móndrego do tego 
dodać, abo kogosi przekónać, że wiy co je lepsze. Szkoda 
jyny, że nie wszyscy mieli łopowoge, coby sie pod swojimi 
móndrościami podpisać. Mie też może kiery trónfnóć, że 
starych ustrónioczek na dziedzinie je przeca moc i trzejaby 
napisać aspóń miano. Tóż prziznóm sie Wóm, że kaj kiery 
mie poznowo po tej pisanej godce, a przeca staróm sie 
żodnymu nie ubliżać, a jak sie śmiejym to ze siebie i tak też 
bydzie isto dzisio. 

dzieci z tego właśnie Sanatorium. Następnie placówka WOP, 
później widać trzy drewniane domy mieszkalne pracowników 
Kuźni Ustroń, a za nimi jedne z pierwszych murowanych domów 
na Poniwcu. Z prawej dom państwa Mika, a z lewej Holanik.  
W głębi zbocze Baranowej i Kamieniołom. Przed placówką WOP 
widać skoszoną trawę i snopki zboża, to pole pana Holeksy.           

                          Zdjęcie dostarczył i opisał Bolesław Jaworski. 

Łoto z miesiónc tymu szłach już ku chałupie i jakosi przi-
stanyłach przi tym małym sklepiku łosiedlowym, a tu pod-
chodzi ku mnie tako jeszcze starszo ło pore roków łody mie 
paniczka i z błaganim w łoczach pytała mie coby ji pumóc. 
No jak myślicie, co łóna chciała? Łoto baji pojczać piyńć 
złotych? Ni! Tak, to co chwila kierysi nagabuje. A ta starka 
je mi znómo, je jeszcze gibko i dycki jóm widzym jak żynie 
na bicyklu. Tóż isto też mie zno z widzynio i strasznucnie 
mie pytała, coby ji pojczać maseczke, bo zabyła w chałupie, 
a trzeja ji iś do sklepu. Jo hónym chladóm w taszce, ale jak 
na złoś ni miałach drugi. Dycki noszym, ale akurat w tej 
taszce ni miałach. Tóż prawiym ji, że ni móm, a łóna pyto 
cobych ji dała tóm, co móm na gymbie. Miała taki błagalne 
łoczy, że stanyłach jak wryto i musiałach mieć strasznie 
gupióm mine, bo jeszcze nigdy taki pytki nie słyszałach. Tóż, 
wziyłach ścióngłach maske, a łóna hónym jóm na swojóm 
gymbe nałożyła i jeszcze spytała kiedy sie spotkómy coby 
mi jóm łoddać. Jak powiedziałach, że już ji naspadek nie 
chcym, tóż zadowolono wlazła do sklepu, a jo już miała 
blisko ku chałupie i nacióngłach szal na gymbe.  Niejedyn 
by powiedział, że cosi zmyślóm, że to je niemożebne i choć 
dało mi to dłógo do myślynio, tak było doista, a przeca 
nieroz nas cosi abo gdosi w naszym żywobyciu zaskoczy,  
a gor teroski w pandymi, kożdy dziyń przitrefi sie cosi no-
wego, że niejedyn zdziwoczy.                 Staro ustrónioczka   
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INTERNET MUSI DZIAŁAĆ

Na zdjęciu zespół „InterBeskidy”, od lewej: Piotr Bogaczewski, Damian Chraścina, Marek Giela, Sebastian Podżorski, Łukasz Ochodek, 
Monika Linert, Krzysztof Bogaczewski. Rząd górny od lewej: Jarosław Wilczek, Mateusz Marszałek, Tomasz Ferfecki, Patryk Pruszkowski, 
Ireneusz Szlauer, Szymon Osiecki.

Rozmowa z zarządem firmy „InterBeskidy” z Ustronia, 
lokalnego operatora budującego sieci światłowodowe

Czy można powiedzieć, że na terenie 
Ustronia nie ma już problemu z inter-
netem? 
Piotr Bogaczewski: Internet w Ustroniu 
jest dostępny wszędzie, ale w różnych 
technologiach. Mieszkańcy naszego 
miasta korzystają częściowo ze starej 
technologii czyli kabli miedzianych – 
telekomunikacyjnych, dostępne są także 
sieci radiowe, pojawił się Internet 3G, 
później LTE. Sieć światłowodowa, jaką 
budujemy w mieście to skok technolo-
giczny w porównaniu z poprzednikami, to 
technologia bez ograniczeń, która zostanie 
z nami na lata. 
Duża część ludzi korzysta z internetu za 
pośrednictwem telefonii komórkowej, 
jak jest z zasięgiem? 
PB: Na prędkość internetu mobilnego 
ma wpływ wiele czynników: odległość 
użytkownika od nadajnika, liczba użyt-
kowników korzystających w danym 
momencie z nadajnika, warunki atmosfe-
ryczne, ukształtowanie terenu, gęstość 
zabudowy. Krótko mówiąc, im dalej 
w góry, tym połączenie jest mniej pewne 
lub w wielu przypadkach zupełnie nie-
osiągalne. Nadajniki komórkowe często 
połączone są między sobą radiowo – 
w Ustroniu mamy 9 takich nadajników 
– zasilane są internetem 200Mb/s i tą 
prędkość musimy podzielić na ilość ko-
rzystających osób. W godzinach szczytu 
lub podczas deszczu czy śnieżycy przepu-
stowość łącz spada nawet o 90%. Warto 
podkreślić, że technologia komórkowa 

uzupełnia się z technologią światłowodo-
wą. Zestawiając te technologie, światło-
wód wyróżnia przede wszystkim nieogra-
niczona prędkość przesyłu, niezawodność 
i odporność na zakłócenia, ale dostępna 
jest tylko w domu lub biurze. Wychodzę 
z domu, telefon podłącza się do jednego 
z nadajników i nadal jestem w zasięgu, 
jeśli tego potrzebuję. 
Czy polepszenie dostępu do internetu 
wymusza budowanie nadajników 5G? 
Mieszkańcy Lipowca są bardzo zanie-
pokojeni taką wizją. 
Krzysztof Bogaczewski: 5G jest przy-
gotowywana pod technologie przy-
szłości, oparte przykładowo o sztuczną 
inteligencję. Miną dziesięciolecia zanim 
będzie faktycznie i modelowo wdrożona. 
Aktualne sieci mobilne są, kolokwialnie 
mówiąc, zapchane. Technologia 5G to 
kolejna odsłona technologii mobilnej typu 
LTE (4G), która jest już wdrażana 10 lat, 
a nie jesteśmy nawet na półmetku. Wdro-
żenie 5G jest dziesięciokrotnie trudniejsze 
niż LTE (4G). Upraszczając temat 5G, to 
technologia mikrofal o dużych możliwoś- 
ciach, ale na bardzo krótkich zasięgach. 
Będzie działać dobrze tylko wtedy, jeśli 
takich nadajników będzie kilkanaście razy 
więcej niż tych aktualnych zwłaszcza 
w górskich warunkach. Bardzo uprasz-
czając, można porównać ją do krótkiego 
zasięgu wifi w domu, wyjdziemy poza 
dom i już zasięgu nie ma. 5G będzie miało 
sens technologiczny w mieście takim jak 
Ustroń, jeśli powstanie takich nadajni-

ków kilkadziesiąt, oczywiście mówię 
tutaj tylko o aspektach technologicznych. 
Drugą ważną informacją jest to, że te mi-
krofale nie przechodzą przez przeszkody 
– nie przechodzą przez ściany do środka 
budynku. Żeby weszły do budynku po-
trzebne będą kolejne urządzenia domowe 
połączone kablem z anteną zewnętrzną. 
W najbliższych dziesięcioleciach ta tech-
nologia będzie kreowana i podgrzewana 
medialnie. 5G nie ma wpływu na techno-
logię stacjonarną, czyli światłowodową, 
ponieważ jak wspomniałem wcześniej to 
zupełnie inna technologia dedykowana do 
innych zastosowań. 
Państwo bazujecie na światłowodach. 
Są lepsze? Szybsze? 
PB: Internet światłowodowy to całko-
wicie nowa jakość dla osób korzystają-
cych wcześniej z usług świadczonych 
na łączach miedzianych, radiowych lub 
komórkowych. Światłowód oznacza cał-
kowite zniesienie ograniczeń stawianych 
przez tamte technologie. Największa 
różnica to pełna odporność na warunki 
atmosferyczne oraz stała przepustowość 
łącza. Deszcz, śnieg, mgła przestają być 
problemem w trakcie pracy czy nauki. 
Internet jest po prostu szybki i stabilny. 
Takiej stabilności łącza nie możemy 
oczekiwać od internetu typu LTE czy 
internetu na starych, miedzianych kablach 
telefonicznych, których przepustowość 
spada w godzinach szczytu. Światłowód 
gwarantuje przepustowość bez względu 
na natężenie ruchu. 
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PROGRAM:

10:30 - 10:45 Zbiórka uczestników na terenie  
  Stacji Dolnej Kolei Linowej Czantoria
10:45 - 11:00  Wspólna rozgrzewka
11:00  Start
12:00  Morsowanie 
  na wysokości 851 m.n.p.m.
Ciepły posiłek dla uczestników - zbiórka na leczenie Piotra Glenca

7/2021/4/R

Jak wykonywane jest  połączenie do 
sieci światłowodowej, wydaje się to 
trudne? 
KB: Z punktu widzenia klienta jest to 
bardzo proste, bo wszystko za klienta 
załatwiają nasi technicy. Monterzy dora-
dzają, instalują urządzenia i konfigurują 
wszystkie dostępne usługi, zostawiając 
klienta z pełnym pakietem działających 
usług. Osoby, które budują nowe domy, 
a także deweloperów uczulamy, żeby 
zaplanować przyłącze i infrastruktu-
rę wewnętrzną na etapie projektu lub 
ostatecznie budowy. To w tych czasach 
kolejne z niezbędnych mediów jak prąd 
woda i gaz. Zawsze bezpłatnie doradza-
my i pomagamy zaplanować przyłącze. 
Doświadczenia innych miast jasno po-
kazują, że zapewnienie podłączenia do 
sieci światłowodowej znacząco zwiększa 
wartość nieruchomości. 
Czy mieszkańcy zwracają uwagę 
na fakt, że jesteście ustrońską firmą 
i kierują się tym, wybierając dostawcę 
internetu?
KB: Mieszkańcy Ustronia zaufali nam 
jako regionalnej firmie. Kiedy zaczy-
naliśmy budować sieć – kilkanaście 
lat temu, internet podłączyliśmy sobie 
i kilku sąsiadom. Zaczynaliśmy od tech-
nologii radiowych, ale widząc dużo jej 
ograniczeń, szybko zadecydowaliśmy 
o wejściu w technologie światłowodowe, 
które były bardzo drogie, ale mocno roz-
wojowe. Jako pierwsi wprowadziliśmy 
łącza światłowodowe do Ustronia i Wisły. 
Każdy marzył o światłowodzie, więc 
przychodził do biura, a my planowaliśmy, 
jakim sposobem dotrzeć tam i udostępnić 
mu szybką sieć światłowodową. Tak 
poszerzał się zasięg. Klienci prowadzący 
biznesy na naszym terenie mogą liczyć na 
indywidualny kontakt i doradztwo oraz na 
najszybszy kontakt w sprawie instalacji. 
W naszym mieście żaden inny operator 
nie działa w ten sposób. Dzięki takim rela-
cjom, profesjonalnej obsłudze oraz lokal-
nej dostępności (najszybsze wsparcie, bo 
jesteśmy na miejscu) podłączamy kolejne 
domy, kolejne rodziny, rozbudowując sieć 
w kolejnych dzielnicach. Wyspecjalizo-
waliśmy się w obsłudze wymagających 
klientów biznesowych w trudnych gór-

skich warunkach dzięki temu jakość usług 
dla klientów indywidualnych jest również 
na najwyższym poziomie. Teraz możemy 
pochwalić się takimi klientami jak Urząd 
Miasta Ustroń i Wisła, większość szkół 
w regionie, Poczta Polska, Straż Pożarna, 
szpitale i obiekty około szpitalne, więk-
szość obiektów turystycznych i gastrono-
micznych na naszym terenie. Nasza oferta 
dla biznesu doceniona została również 
przez polskie i międzynarodowe korpo-
racje zlokalizowane w Ustroniu i Wiśle. 
Świadczymy nasze usługi również innym 
operatorom takim jak UPC, Play, Netia. 
Usługi światłowodowe InterBeskidy są 
usługami gwarantowanymi a to najważ-
niejszy wskaźnik jakim kierują się klienci 
wybierając dostawcę internetu. 
Czy prowadzenie firmy w takim małym 
mieście jak Ustroń to ułatwienie, czy 
utrudnienie? 
Monika Linert: Prowadzenie firmy na 
rynku lokalnym wymusza świadczenie 
usług na wysokim poziomie. Ludzie 
nas znają osobiście, nie ma tu mowy 
o półśrodkach i o słabej jakości usługach. 
Patrząc z perspektywy Polski jesteśmy 
małą firmą, ale działamy na wybranych 
narzędziach, z których korzystają duże 
międzynarodowe firmy z branży. Nasze 
technologie niczym nie odbiegają od 
największych graczy na rynku polskim 
i światowym, korzystamy z najlepsze-
go sprzęt operatorskiego na świecie o 
najwyższych parametrach. To dowód na 
to, że firma z branży IT bez względu na 
lokalizację może działać na najwyższym 
poziomie organizacyjnym i biznesowym. 
Obecnie nie jest też problemem zleca-
nie pewne zadań specjalistom z innych 
krańców Polski. Nasz zespół uzupełniają 
osoby pracujące i kontrolujące pewne 
procesy zdalnie, jak administratorzy 
sieci, zarządzający serwerami, tworzą-
cy aplikacje czy nasza obsługa prawna 
i księgowa. 
Czy w firmie pracują ustroniacy, czy 
też musicie szukać specjalistów dalej? 
ML: Cała nasza załoga stacjonarna to 
obecni lub byli mieszkańcy Ustronia, 
część mieszka teraz w sąsiednich mia-
stach. Bardzo cenimy sobie nasz zespół, 
bo to doskonali specjaliści w branży. 

Stawiamy na komunikację firmie i auto-
nomię zespołów. Zadbaliśmy nie tylko 
o transparentność, ale również o właściwy 
przekaz po to by pracownicy dobrze rozu-
mieli strategie i cele firmowe. Omawiamy 
wspólnie pewne ruchy i dbamy, by było 
jasne, w jaki sposób dana praca przekłada 
się na wyniki. Dzięki takiej strategii ze-
spół zna priorytety, podejmuje samodziel-
ne decyzje, jest zwinny i elastyczny, a taka 
praca odpowiada na potrzeby zmieniają-
cego się rynku. Przykładem był rok 2020. 
Sytuacje kryzysowe, tak jak wybuch 
pandemii, to najsurowsza weryfikacja dla 
każdej firmy. Z dnia na dzień nasza załoga 
przestawiła się do nowej rzeczywistości, 
a w krytycznych momentach świetnie się 
wspierała. Osiągnęliśmy założone cele, 
które pandemia mogłaby pokrzyżować. 
Dbamy o to, by ludzie dobrze czuli się 
w naszej firmie, szkolimy, dbamy o ich 
komfort pracy. 
Jak koronawirus i lockdown wpłynął na 
firmę? Może to jedna z niewielu branż, 
która nie ucierpiała? 
ML: Niewątpliwie mamy do czynienia 
z nową normą, która niesie za sobą nową 
potrzebę: „Internet musi działać!”. Pan-
demia rzeczywiście nieco zwiększyła 
liczbę chętnych klientów indywidualnych, 
ponieważ jakość internetu ma bardzo 
duży wpływ na to, jak obecnie przebiega 
nauka zdalna lub praca z domu. Inaczej 
sprawa się ma w przypadku klientów 
biznesowych, znacznie częściej wy-
stępowały sytuacje, w których klient 
z powodu pandemii zamknął lub zawiesił 
działalność i umowa została zakończona 
lub zawieszona. Zaistniałą sytuację trak-
tujemy jako wyzwanie. Powiększyliśmy 
zespół, aby w jak najszybszym czasie jak 
najwięcej domów miało dostęp do szyb-
kiego internetu. Zaplanowaliśmy na ten 
rok szereg nowych magistral na ulicach 
Ustronia i Wisły. Budowa idzie do przodu, 
zgodnie z planem. 
Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała: Monika Niemiec
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www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY - USTROŃ. 33-854-
53-98.

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

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

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

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

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

KAROLINY BITWA NA GŁOSY
Karolina Kidoń, 31-letnia mieszkanka Ustronia wystąpi  

w zespole Haliny Mlynkowej w nowym show telewizji publicznej 
„Bitwa na głosy”. Swoje drużyny zbierają też m.in.: Urszula 
Dudziak, Krzysztof Cugowski, Piotr Kupicha, Michał Wiśniewski. 
Muzyczne osobowości mają poprowadzić do zwycięstwa, i pewnie 
sławy, nieodkryte talenty wokalne ze swoich rodzinnych stron. 
Halinka odkryła Karolinę podczas castingu, który odbył się w Cie-
szynie, jednak świat bluesa zna ją już od lat. Wokalistka Pustego 
Biura wystąpiła z zespołem dwa razy na Rawa Blues Festival, na 
Przystanku Woodstock w 2008 roku i podczas Olsztyńskich Nocy 
Bluesowych. Przez portal Blues.com uznana została za jedną  
z dziesięciu, a przez magazyn „Twój Blues” – za jedną z czterech 
najlepszych polskich wokalistek.

ZDANIEM BURMISTRZA
O promocji Ustronia mówi burmistrz Ireneusz Szarzec. 
W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie 

firmy czy przedsiębiorstwa bez działań promocyjnych. Również 
ze strony miasta podejmowane są działania mające reklamować, 
przypominać i pokazywać jak najszerszej rzeszy odbiorców, że 
Ustroń jest miastem przyjaznym dla gości, dla turystów i kura-
cjuszy. Szereg działań jest nakierowanych na szeroko rozumianą 
promocję, która w naszych czasach przeniosła się do mediów 
elektronicznych – internetu, telewizji i radia. W ubiegłych latach 
promowaliśmy się wspólnie z gminami „Beskidzkiej 5” i były 
to spore przedsięwzięcia realizowane głównie za środki unijne. 
Przeprowadzono dwie duże kampanie, ostatnią pod hasłem 
„Siła płynie z gór”. Największe atuty Ustronia związane są 
z lecznictwem uzdrowiskowym i turystyką.       Wybrała: (lsz) 

10 lat temu - 17.02.2011 r.

OGŁOSZENIA DROBNE

7/2021/5/R

18.02 17.00  Spotkanie online z Katarzyną Szkaradnik na temat 
   korespondencji Józefa Pilcha, MBP
20.02 11.00 II Zimowe wejście na Czantorię w krótkich gaciach 
   - idziemy dla Piotra Glenca
22.02 9.00-14.30 Akcja krwiodawstwa, rynek
28.02                  Skarby Stela - Targi Staroci
28.02 8.00 XX Zawody narciarskie o maskotkę Ustronia, stok 
   narciarski Czantoria

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

Lokale dalej zamknięte, może kaczkomaty otwarte?    Fot. M. Niemiec

Apteki dyżurujące w niedziele i święta: 
20-21.02     Centrum      ul. Daszyńskiego 8      tel. 33 854-57-76
27-28.02  Pod Najadą      ul. 3 Maja 13    tel. 33 854-24-59
6-7.03     Centrum      ul. Daszyńskiego 8      tel. 33 854-57-76

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.

o zgłoszenie w biurze Rady pod numerem tel. 33 8579 317 do 
dnia 24.02.2021 r. tj. środa do godz. 12.00.

Posiedzenia poszczególnych Komisji odbędą się w terminach 
zgodnie z planem pracy. Radni oraz przedstawiciele Urzędu 
Miasta, których uczestnictwo jest obligatoryjny, biorą udział  
w posiedzeniu w biurze Rady Miasta z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności. Osoby chętne do udziału w posiedzeniu 
Komisji proszone są o uczestnictwo za pomocą aplikacji ZOOM.

Dane do logowania na platformie ZOOM, zarówno na sesję 
jak i na posiedzenia komisji, będą dostępne w biurze Rady pod 
nr tel. 33 8579 317.

W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji  może 
umożliwić udział w posiedzeniu osobom z zewnątrz z zacho-
waniem wszelkich środków ostrożności. W takim przypadku 
posiedzenie Komisji odbędzie się w sali sesyjnej.

przewodniczący Rady Miasta 
Marcin Janik

SESJA RADY MIASTA 
ONLINE

(cd. ze str. 1)
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Nie taki dawny Ustroń, 2009 r.                                 Fot. W. Suchta                                             
          

50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) w domowej apteczce, 8) po poselskim uchwa-
leniu wchodzi w życie, 9) kolega Rokity, 10) punkt widzenia 
w danej sprawie, 12) egzotyczny przysmak, 14) imię żeńskie, 
15) wydziergany na skórze, 16) obywatelski w Ustroniu,  
19) tnąca krawędź noża, 22) z nich uzbiera się miarka, 23) autor 
utworu, 24) kolorowy w kościelnym lub zamkowym oknie.
PIONOWO: 2) cienka skórka do polerowania, 3) kusi go 
lewa kasa, 4) pogoda, 5) znak drogowy, 6) zajęcie marudy, 
7) gruba kłoda, 11) żyje z giełdy, 13) słynne Kent na Wyspach 
Brytyjskich, 17) Gienio dla Rosjan, 18) pracuje w cylindrze, 
20) element sieci kanalizacyjnej, 21) syn Izaaka.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól ozna-
czonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy 
do 26 lutego.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 5

SMUTNY TEN KARNAWAŁ
   

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Andrzej Mazurczyk z Kobióra, ul. 
Partnicza. 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.
 

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!

Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu zaprasza na I Turniej 
Szachowy o Puchar PrescIT (do FIDE), który odbędzie się 1 marca 
o godz. 9:00. Gospodarzem i głównym organizatorem turnieju 
jest Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu.

W turnieju może brać udział każdy. Maksymalna ilość uczest-
ników to 50 osób, a pewność udziału daje przyjęte przez sędziego 
zawodów zgłoszenie na formularzu programu ChessArbiter lub 
u organizatora, a następnie potwierdzenie obecności na sali tur-
niejowej w dniu zawodów do 8.30.

Regulamin konkursu i wszystkie szczegółowe informacje 
znajdują się na stronach:

http://www.chessarbiter.com/.../ti_188/regulations.html....;
https://www.youtube.com/watch?v=_1nJBkveU-M.

TURNIEJ SZACHOWY
O PUCHAR PRESCIT

ODPADY 
BIODEGRADOWALNE

Od 1.01.2021 roku odpady biodegradowalne są 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 odda-
wania 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 zlokalizowanego  
w Ustroniu przy ul. Krzywej. W przypadku konieczności posiadania 
większej ilości pojemników 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 dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywne-
go Zbierania Odpadów Komunalnych. Właściciele nieruchomości, 
którzy nie otrzymali pojemników, proszeni są o kontakt z Przedsię-
biorstwem Komunalnym pod nr tel. 33/8545242 w godz. od 7 do 15.
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Zawody Ligi Śląskiej odbywały się 
na bardzo trudnej trasie Skrzycznego  
w złych warunkach pogodowych – bar-

dzo silny wiatr oraz przenikliwy mróz. 
Jeden z rodziców skomentował te zawody 
sentencją: „szarża w kierunku otchłani”. 

Mimo niesprzyjających warunków nasza 
młodzież wykazała się odwagą i deter-
minacją!

Osiągnięcia naszych dzielnych zawod-
ników:

Śląska Ligi Dzieci i Młodzieży  
w Narciarstwie Zjazdowym Skrzyczne 
(Szczyrk)  12.02.2021 zawody #6

2.m. Maksymilian Kamiński, 3.m. 
Grzegorz Husar, 3.m. Wiktoria Pokorny, 
4.m. Kamila Wojciech, 6.m. Dawid Me-
issner, 7.m. Aleksander Wojciech, 8.m. 
Natalia Kohut, 8.m. Tatiana Heller, 9. m. 
Weronika Pokorny, 10.m. Justyna Wa-
rzecha, 11.m. Igor Olszak, 11.m. Michał 
Markuzel, 12.m. Justyna Trząska, 12.m. 
Julia Heczko, 13.m. Emilia Janos, 13.m. 
Łucja Cieślar, 15.m. Emilia Śliwka. 

Beskidzkie Nadzieje Dębowiec (Biel-
sko-Biała) 11.02.2021 zawody #4

5.m. Justyna Trząska, 6.m. Oliwier 
Uklejewicz, 6.m. Barbara Helios, 7.m. 
Józef Łamacz, 12.m. Nadia Kohut, 12.m. 
Antonina Wróblewska, 13.m. Kajetan 
Gurbiel, 13.m. Hanna Krawczyk, 14.m. 
Konrad Michnik,15.m. Pola Kolasa, 15.m. 
Karol Gancarz, 15.m. Emilia Janos.

Brawa dla naszej odważnej młodzie-
ży! Dziękujemy wszystkim za pomoc 
przy zawodach, gratulujemy wszystkim 
zawodnikom oraz życzymy sukcesów  
w kolejnych zawodach!

                        Zarząd 
                          SRS Czantoria Ustroń

NADAL NA CZELE
Kolejny cykl zawodów Śląskiej Ligi Dzieci i Młodzieży w Narciarstwie Zjazdowym 
oraz cyklu Beskidzkie Nadzieje możemy zaliczyć do udanych. Nasz klub SRS Czan-
toria nadal utrzymuje pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej wśród 17 klubów.

17 stycznia odbył się turniej Tańca 
XDance Festiwal, który miał formułę 
online. Wśród uczestników znalazły 
się również ustronianki, które dum-
nie reprezentowały Ustroń. Tancerki  
z MDK „Prażakówka” dzięki długo-
letnim treningom, miesiącom inten-
sywnych ćwiczeń, nauce i poświęce-
niu osiągnęły sukces i po raz kolejny 
pokazały, że są po prostu najlepsze.  

1 miejsce zdobyła Julia Gregorska, 2.m. 
Maja Fuczyło,  2.m. Iga Janeczek, a Emi-
lia Krakowska i Zofia Malec zajęły 1 miej-
sce jako duet. Jury w składzie Alisa Ma-
karenko, Andrii Shkapoid i Daniel Kro-
wicki doceniło zdolne podopieczne Anny 
Darmstaedter oraz pozostałych uczestni-
ków, dziękując im słowami „Tworzycie 
świat tańca, który cały czas się rozwija  
i rozkwita razem z Wami.”             (kfz) 
                                                              

NAJLEPSZE W TAŃCU
 Fot. MDK „Prażakówka”

Ustronianka, zawodniczka UKS „Beskidy” 
Sara Husar zajęła 1. miejsce w Ogólnopol-
skim Turnieju Klasyfikacyjnym do lat 14, 
który od 5 do 8 lutego odbywał się w Gro-
dzisku Mazowieckim. Warto przypomnieć, że 
w zeszłym roku na kortach w Grodzisku wygra-
ła Super Series Skrzatek, a w listopadzie 2019 
w tym samym miejscu zajęła drugie miejsce 
w OTK Skrzatek.                Fot. UKS Beskidy


