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pomogła sąsiadce w załatwieniu
pożyczki. Straciła mieszkanie warte ponad 100
tys. zł. Więcej na str. 10
14 marca doszło do kolejnego śmiertelnego wypadku na drodze wojewódzkiej. Zginął mieszakniec
Ustronia. Więcej na str. 4
W ramach XII Miejskiego Prze-

glądu Amatorskich Zespołów Teatralnych na
deskach „Prażakówki” podziwialiśmy uczniów
ustrońskich szkół.
x

Fot. M. Niemiec

			

MISTRZOWIE POLSKI
Grzegorz Panfil, Mateusz Kowalczyk i Bartosz Wojnar z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Beskidy” zostali drużynowymi mistrzami Polski. Złoto wywalczyli podczas
Halowych Drużynowych Mistrzostw Polski w Bydgoszczy, które odbywały się od 14
do 16 marca. Ogromny sukces nasi tenisiści osiągnęli zaledwie kilka dni po mistrzostwach indywidualnych w Lublińcu, gdzie medale brązowe zdobyli: Grzegorz Panfil
w grze pojedynczej i Paweł Ciaś w deblu (z Aleksandrem Pawlickim z MTK Łódź).

(cd. na str. 13)

OTWARCI LUDZIE

Więcej na str. 9

ENERGIA
SŁONECZNA
Coraz popularniejsze staje się pozyskiwanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego. Projekt dofinansowania paneli fotowoltaicznych zyskał
duże zainteresowanie wśród mieszkańców naszego miasta. Do 15 kwietnia
ub.r. wpłynęło ponad 600 deklaracji.

(cd. na str. 4)

Rozmowa z Aleksandrą Polak-Morkisz,
prezes Zarządu Stowarzyszenia Wspólnie dla Ustronia
Skąd pomysł na zorganizowanie balu sportu?
Postanowiliśmy powrócić do tradycji organizowania charytatywnych bali sportowych,
ale zastanawialiśmy się, jaki cel ma nam przyświecać. Ostatecznie zdecydowaliśmy się
sfinansować obóz kondycyjny dla sześciu młodych sportowców z sześciu ustrońskich
klubów: Kuźni, Nierodzimia, MKS-u, Czantorii, Siły i Beskidów. Zawsze, gdy coś się
robi pierwszy raz, jest niepewność, jak to zostanie przyjęte. Wiedzieliśmy, że organizacyjnie damy radę, ale nie byliśmy pewni, jak ludzie zareagują.
(cd. na str. 8)
23 marca 2017 r.
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25.04 Hermanice – Rejon II (zgłoszenia do 25.04 do godz. 14.00)
Agrestowa, Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Folwarczna, Jabłoniowa,
Laskowa, Malinowa, Orzechowa, Osiedlowa, Owocowa, Porzeczkowa,
Bernadka, Czarny Las, Działkowa, Górecka, Górna, Kręta, KrzywaRóżana, Skoczowska, Sosnowa
niec, Lipowska, Lipowski Groń, Mokra, Nowociny, Piękna, Podgórska,
27.04 – 28.04 Poniwiec (zgłoszenia do 27.04 do godz. 14.00)
Przetnica, Spokojna, Szkolna, Wałowa, Wantuły, Wesoła
Akacjowa, Bażantów, Cisowa, Dębowa, Drozdów, Głogowa, Grabowa,
5.04 – 6.04 Nierodzim (zgłoszenia do 5.04 do godz. 14.00)
Jesionowa, Kalinowa, Katowicka II, Kasztanowa, Limbowa, Lipowa,
Bładnicka, Boczna, Cicha, Chałupnicza, Dobra, Gospodarska, GraOlchowa, Słowików, Wiązowa
niczna, Harbutowicka, Katowicka, Kreta, Krótka, Łączna, Potokowa,
Podczas zbiórki odbierane będą: odpady wielkogabarytowe, zużyty
Szeroka, Wąska, Wiejska, Wiklinowa, Zabytkowa, Zagajnik, Żwirowa
sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, złom oraz chemikalia.
7.04 os. Cieszyńskie, os. Centrum, os. Manhatan, os. 700-lecia przy
Nie będą odbierane: odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście,
ul. Fabrycznej II, os. przy Dworcowej 3 (zgłoszenia do 07.04)
gałęzie itp.), odpady remontowo budowlane (gruz, styropian, papa,
10.04 –11.04 Centrum (zgłoszenia do 10.04 do godz. 14.00)
wata szklana itp.), części samochodowe pochodzące z demontażu
Bema, Brody, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Dworcowa, Grażyny,
(zderzaki, fotele, deski rozdzielcze itp.)
Grażyńskiego, Hutnicza, Mickiewicza, Konopnickiej, Kojzara, Krzywa,
ODBIÓR ODPADÓW NALE9 Listopada, 3 Maja, Miedziana,
ŻY UZGODNIĆ Z PRZEDSIĘOgrodowa, Pana Tadeusza, ParBIORSTWEM KOMUNALNYM
kowa, Pod Skarpą, Polna, Rynek,
Spółka z o. o. w Ustroniu przy ul.
Sikorskiego, Słoneczna, SportoKonopnickiej 40, tel: 33 854wa, Spółdzielcza, Srebrna, Stra52-42 lub 504-200-589 (w godz.
żacka, Traugutta, Wybickiego,
od 7 do 14) zgodnie z podanymi
Zielona, Złota
w harmonogramie terminami.
12.04 – 13.04 Goje, Jelenica
W pierwszym wyznaczonym
w harmonogramie dniu zbiórki od(zgłoszenia do 12.04 do godz. 14.00)
pady należy wystawić w pobliżu
Asnyka, Błaszczyka, Choleposesji w miejscu umożliwiająwy, Cieszyńska, Gałczyńskiego,
cym swobodny dojazd.
Jelenica, Kasprowicza, KochaPoza organizowaną co roku
nowskiego, Kluczyków, Kościelzbiórką istnieje możliwość odna, Komunalna, Kotschego, Lidania odpadów wielkogabarypowczana, Myśliwska, Obrzeżna,
towych, odpadów remontowoPartyzantów, Pasieczna, Reja,
-budowlanych, odpadów ulegaSkłodowskiej, Skowronków, Spających biodegradacji czy gruzu
– w ramach uiszczanej opłaty za
cerowa, Staffa, Stalmacha, Stagospodarowanie odpadami komuwowa, Tartaczna, Tuwima, Winalnymi – do PSZOK-u czyli do
dokowa, Wierzbowa, Wiosenna
Punktu Selektywnego Zbierania
Samochodów nie będą odbierać.
19.04 – 20.04 Zawodzie (zgłoOdpadów Komunalnych, który
szenia do 19.04 do godz. 14.00)
znajduje się na terenie stacji przeArmii Krajowej, Belwederska, Gościradowiec, Kamieniec, Kuźnicza,
ładunkowej przy ul. Krzywej 6 (wjazd od ul. Sportowej) i prowadzony
Lecznicza, Leśna, Liściasta, Nadrzeczna, Okólna, Radosna, Sanatoryjna,
jest przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą w Ustroniu.
Skalica, Solidarności, Sportowa, Szpitalna, Uboczna, Uzdrowiskowa,
Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00
Wojska Polskiego, Zdrojowa, Źródlana
oraz w soboty od godziny 8.00 do 16.00, natomiast w okresie zimowym,
tj od 1 listopada do 28 lutego czynny w godz. od 7.00 do 16.00 oraz
21.04 – 22.04 Polana, Dobka, Jaszowiec (zgłoszenia do 21.04 do godz. 14.00)
w soboty w godz. od 08.00 do 13.00. W PSZOK-u można oddawać
Baranowa, Beskidek, Brzozowa, Bukowa, Chabrów, Furmańska,
bezpłatnie odpady segregowane, a także powstające w gospodarstwach
Grzybowa, Jastrzębia, Jaworowa, Jodłowa, Klonowa, Orłowa, Palenidomowych odpady wielkogabarytowe, chemikalia, opony, zużyte baterie
ca, Papiernia, Pod Grapą, Polańska, Równica, Stroma, Sucha, Ślepa,
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. PrzeterminoŚwierkowa, Topolowa, Turystyczna, Wczasowa, Wiślańska, Wysznia,
wane i niepotrzebne leki można oddawać do specjalnych pojemników
Złocieni, Żarnowiec
(konfiskatorów) zlokalizowanych w aptekach oraz przychodniach na
24.04 Hermanice – Rejon I (zgłoszenia do 24.04 do godz. 14.00)
terenie miasta. Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transBeskidzka, Choinkowa, Długa, Dominikańska, Fabryczna, Jasna, Japortem. Są one przyjmowane nieodpłatnie.
śminowa, Kaczeńców, Kwiatowa, Miła, Nad Bładnicą, Siewna, Stellera,
Dodatkowych informacji o rodzajach obieranych odpadów w PSZOK
Sztwiertni, Urocza, Wiśniowa, Wodna, Wspólna
uzyskać można pod nr tel: 33 8545639 oraz 33 8545242.
3.04 – 4.04 Lipowiec + ul. Piękna i ul. Wantuły (zgłoszenia do 3.04

do godz. 14.00)

to i owo
z okolicy

750 dębów zostało zasadzonych na 750-lecie Skoczowa.
Trytonowy gród w tym roku
świętuje ten niezwykły jubileusz. Sadzonki trafiły do
mieszkańców i uczniów szkół
w pierwszym dniu kalendarzowej wiosny, 21 marca.

* * *

Siedem mieszkanek Mnicha,
członkiń tamtejszego Koła
Gospodyń Wiejskich, uhonorowano Orderami Serca Matki
Wsi. Otrzymały je Marianna
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Nikiel, Maria Śmieja, Antonina
Janny, Emilia Kajstura, Anna
Kopiec, Maria Turek i Zofia
Machaczka.

* * *

Pilnie potrzebni są wolontariusze chętni do pomocy
w pracach wykończeniowych
na budowie hospicjum w Skoczowie. Hospicjum „Otwarte Drzwi” powstaje z darów
i pracy wolontariuszy.

* * *

Schronisko na Stożku obchodzi w tym roku swoje 95-lecie.
Obiekt otwarto latem 1922 roku
jako pierwsze polskie schronisko
turystyczne w Beskidach. Uroczystość przybrała charakter manifestacji patriotycznej. Budynek
wzniesiono ze składek Polaków.

Zbiornik wody w Czarnem
zajmuje powierzchnię 40 ha
i rozciąga się na długości ponad kilometra. Jego pojemność wynosi 5 mln m sześc.
Zapora zaczęła funkcjonować
na początku lat 70. minionego
wieku. Budowa trwała sześć
lat. Kilka razy zdała egzamin
podczas ulewnych deszczów,
co zapobiegło zalaniu Wisły
i Ustronia przez falę powodziową.

* * *

Prace członków Polskiego
Stowarzyszenia Artystów Plastyków w Republice Czeskiej
można oglądać w Muzeum
Śląska Cieszyńskiego. Obrazy,
grafiki, fotografie czy grafiki
prezentują: Ewa Ćmok-Maty-

kiewicz, Władysław Kubień,
Monika Milerska, Agnieszka
Pawlitko, Barbara Tomanek,
Julia Polok, Józef Drong, Paweł Wałach, Darina Krygiel,
Barbara Kowalczyk, Zbigniew
Kubeczka, Renata Humel,
Małgorzata Wojdyło i Agata
Kaleta. Wystawa zbiorowa pt.
„Twórcy Zaolzia” dostępna
jest do końca kwietnia.

* * *

Piotr Żyła dwukrotnie poprawiał rekord Polski w długości
skoku narciarskiego. Podczas
konkursu drużynowego w Vikersund (Norwegia), zawodnik
WSS Wisła najpierw osiągnął
243 m, a następnie skoczył
jeszcze 1,5 metra dalej. Nowy
rekord to 245,5 m.
(nik)
23 marca 2017 r.

KRONIKA MIEJSKA
ŚLADAMI ŁEMKÓW

W sobotę 25 marca 2017 o godz. 16.00 Muzeum Marii Skalickiej zaprasza serdecznie na ilustrowaną prelekcję. Śladami
Łemków poprowadzą nas Barbara i Benedykt SIEKIERKOWIE
- wytrawni poszukiwacze pięknych polskich miast, krajobrazów,
architektury, sztuki i swojskich klimatów. Przekonaliśmy się
o tym nieraz.

* * *

DORADCY PODATKOWI NIEPEŁNOSPRAWNYM

Informujemy, że w okresie 21.03.-27.04 2017 r., we wtorki
i czwartki w godzinach 9.00-15.00, pod numerem +48 513 152
218 doradcy podatkowi z Krajowej Izby Doradców Podatkowych – Oddział Śląski będą prowadzili bezpłatne konsultacje dla
osób niepełnosprawnych i ich rodzin z zakresu ulg i uprawnień
podatkowych.

* * *

SPOTKANIE Z CIESZYŃSKIM POETĄ
ZBIGNIEWEM MACHEJEM

Muzeum Marii Skalickiej zaprasza na spotkanie ze znanym
cieszyńskim poetą Zbigniewem Machejem, który będzie promował książkę pt.: „NAJLEPIEJ W ŻYCIU MA TWÓJ KOT – listy
Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza”. Zapraszamy
serdecznie w sobotę, 1 kwietnia 2017 r. o godz. 16.00.

* * *

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza wszystkich chętnych
na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, które odbędzie się
29 marca o godz. 10.30 w Czytelni (1. piętro).

* * *

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Karol Pilch		
lat 78		ul. Urocza
Helena Makula
lat 98		ul. Ogrodowa
Alicja Gogółka		
lat 80		ul. Dąbrowskiego
Tadeusz Janica		
lat 90		ul. Wiejska
Stefania Haratyk
lat 91		ul. Lipowska
Anna Bodziuch
lat 67		ul. Boczna
Dariusz Donocik
lat 46		ul. Bładnicka
Jan Kobiela		
lat 74		ul. Sucha
Anna Chwastek
lat 89		ul. Lipowska

WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy 112

Policja Ustroń 33 856-38-10
		
33 854-34-13
Straż Pożarna Polana
		
33 854-59-98
Wodociągi
33 854-34-96
		
33 854-22-44
Przedsiębiorstwo
Komunalne
33 854-35-00
Urząd Miasta 33 857-93-00
Straż Miejska 33 854-34-83
		
604-558-321
Pogotowie Energetyczne 991
		
33 857-26-00
Kominiarz
33 854-37-59
		
602-777-897

STRAŻ MIEJSKA
13 III 2017 r.
Kontrola przestrzegania zasad
targowiska wśród osób handlujących.
14 III 2017 r.
Interwencja na ul. Nadrzecznej
w sprawie młodego wilczura,
który wbiegł na jedną z po-

sesji. Pies trafił do schroniska
w Cieszynie, skąd jeszcze tego
samego dnia został odebrany
przez właściciela po zapłaceniu
przez niego wszelkich kosztów.
14 III 2017 r.
Podczas patrolu w jednym
z parków miejskich znaleziono
w potoku dokumenty mężczyzny i kobiety mieszkających
w Ustroniu. Dokumenty zwrócono właścicielom.
14 III 2017 r.
Interwencja przy ul. Sikorskiego
w sprawie bezpańskiego psa. Pies
trafił do schroniska w Cieszynie.
15 III 2017 r.
W czasie prowadzonych czynności w zakresie przestrzegania
ruchu drogowego przy ul. Szpitalnej i ul. Leczniczej dwóch
kierowców ukarano mandatami
w wysokości 100 zł.
15 III 2017 r.
Mandatem w wysokości 100 zł
ukarano właścicielkę posesji
przy ul. Skoczowskiej za niewywożenie nieczystości ciekłych
z posesji.
18 III 2017 r.
Interwencja przy ul. Szerokiej
w sprawie padniętej sarny. Zwierzę zostało zabrane przez odpowiednie służby do utylizacji.
(ed)

ZEBRANIE TW „USTROŃ”

Towarzystwo Wędkarskie „Ustroń” zaprasza członków oraz
sympatyków wędkarstwa na zebranie sprawozdawczo-wyborcze,
które odbędzie się w dniu 26 III 2017 (niedziela) o godz. 9.00
w ośrodku rekreacji na stawach w Hermanicach.

* * *

SPOTKANIE Z CHRISTIANEM JAWORSKIM

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu
i Muzeum Ustrońskie zapraszają na spotkanie z Christianem
Jaworskim, mieszkańcem Ustronia, politologiem, prezesem Instytutu Śląska Cieszyńskiego, na temat „Kurdystan Iracki jako
oaza tolerancji religijnej na Bliskim Wschodzie”, które odbędzie
się w Muzeum Ustrońskim w piątek, 7 kwietnia o godz. 17.00.

12/2017/1/N

„Można odejść na zawsze, by zawsze być blisko”
ks. J. Twardowski
Wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
okazali wiele serca i życzliwości, złożyli kwiaty,
wieńce, intencje mszalne oraz uczestniczyli w pogrzebie

śp. Anny

Bodziuch

ks. pr. Maciejowi Jenknerowi,
ks. Kazimierzowi Nowickiemu,
Rodzinie, przyjaciołom, znajomym, koleżankom
oraz delegacjom serdeczne podziękowania
składają

Mąż i Syn

12/2017/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

20 marca przy ul. 3 Maja w okolicach stawu kajakowego grupa
młodych ludzi znalazła błąkającego się psa. Pies został przekazany
do schroniska w Cieszynie.
12/2017/2/R

biuro czynne:
8.00-15.00 sob 9.00-12.00
* *pn-pt
*
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
***
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339

23 marca 2017 r.
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ENERGIA SŁONECZNA
(cd. ze str. 1)
„Słoneczny Ustroń” to miejski program
wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych. Jego podstawowym
celem jest ograniczenie emisji gazów
cieplarnianych i pyłów emitowanych do
powietrza. Osoby zainteresowane zainstalowaniem paneli fotowoltaicznych na
terenie swojego gospodarstwa domowego
miały do 15 kwietnia ub.r. złożyć deklarację potwierdzającą chęć uczestnictwa
w projekcie.
– Mimo że lista jest już zamknięta,
mieszkańcy w dalszym ciągu pytają
o możliwość zgłaszania się do programu
– mówi Monika Maksymczak z Wydziału
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Ustroń. – Miasto planuje wystąpić
o środki unijne w wysokości 85 % kosztów

inwestycyjnych. Ciężko na ten moment
powiedzieć, jaki będzie ostateczny koszt
instalacji dla poszczególnych budynków,
dlatego że jest to uzależnione głównie
od mocy oraz sposobu montażu paneli,
a to zostanie określone po wykonaniu
uproszczonych audytów energetycznych.
Audyty są już przeprowadzane przez firmę
SOLARPOL z Sułkowic. Na ich podstawie
będzie można określić zapotrzebowanie
na energię dla poszczególnych budynków
oraz moc paneli, które będą zainstalowane w danym budynku. Audyty pozwolą
także określić, czy budynki zgłoszone
do programu kwalifikują się do montażu
paneli fotowoltaicznych i czy ich montaż
jest uzasadniony pod kątem ekologicznym
i ekonomicznym.

Jako że projekt współfinansowany będzie ze środków unijnych, miasto będzie
musiało wykazać się wskaźnikami produktu i rezultatu.
– Czy będzie możliwość wciągnięcia
kogoś z listy rezerwowej? Na chwilę obecną nie ma takiej możliwości – stwierdza
Maksymczak.
Podstawową zaletą użycia tego rodzaju
energii jest wyeliminowanie innych paliw
przy wytwarzaniu prądu elektrycznego,
co wiąże się ze znacznym ograniczeniem
emisji szkodliwych gazów i pyłów przedostających się do atmosfery. Ponadto,
przetwarzanie tej energii jest niezależne
od produkcji, a sama instalacja paneli fotowoltaicznych jest sprawna przez 20-30 lat.
Sama obsługa paneli nie wymaga sporych
nakładów finansowych, dodatkowo, brak
ruchomych części w instalacji powoduje,
że jest ona stabilniejsza.
Instalowanie paneli fotowoltaicznych
niesie za sobą także wady, t.j. wysokie
koszty inwestycyjne czy wrażliwość instalacji na zacienienie.
Jakie są zasady działania fotowoltaiki?
Jak można przeczytać w ulotce promującej
program „Słoneczny Ustroń”: „panele
fotowoltaiczne są bezpośrednim generatorem energii elektrycznej w postaci prądu
stałego, który za pomocą okablowania
przekazywany jest do falownika zmieniającego prąd stały na zmienny. Tak przetworzoną postać prądu można następnie przeznaczyć do zasilania urządzeń własnych
w gospodarstwie.”
Co w przypadku nadmiaru wyprodukowanej energii? Taką nadwyżkę można
oddać do sieci i odebrać, kiedy będzie
potrzebna. Ok. 80% energii wyprodukowanej zwłaszcza latem jest naddatkiem,
który przydaje się w momencie, gdy instalacja nie produkuje wystarczającej ilości
energii. Dzięki temu nie trzeba wyposażać
instalacji w kosztowne akumulatory.
– Panele można zainstalować na dachu
budynku, na jego elewacji lub w ogrodzie
– mówi Maksymczak.
Dodatkowe informacje są zawarte na
stronie internetowej http://ustron.pl/aktualnosci#/news/645. Agnieszka Jarczyk

ŚMIERĆ
NA DW941

Kolejny śmiertelny wypadek na ul. Katowickiej zdarzył się 14 marca.
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Fot. W. Herda

Na ul. Katowickiej, ledwie kilkaset
metrów od miejsca, w którym doszło do
wypadku 2 marca, miało miejsce kolejne, tragiczne w skutkach zdarzenie. 14
marca kierująca oplem astrą 21-letnia
mieszkanka Mnicha potrąciła 46-letniego
mieszkańca Ustronia. Mężczyzna zginął
na miejscu. Cieszyńska policja nadal poszukuje świadków obydwóch wypadków
na DW 941. Świadkowie zdarzeń z 2.03.
oraz 14.03. proszeni są o kontakt osobisty
lub telefoniczny z policjantami z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej
Policji w Cieszynie (tel. 33 85 16 200 lub
bezpłatny nr alarmowy 997).
(ed)
23 marca 2017 r.

Zdaniem
Burmistrza
O wiosennych porządkach
mówi burmistrz
Ireneusz Szarzec.

* * *

17 marca klasa 3 c ze Szkoły Podstawowej nr 2 razem ze swoją wychowawczynią Jolantą
Moskałą odwiedziła redakcję Gazety Ustrońskiej. Uczniowie dowiedzieli się, jak powstaje
gazeta.
Fot. M. Niemiec

USTROŃ NA SZCZYCIE TOP5
Ustroń najlepszy w województwie śląskim w konkursie na TOP 5 kurortów i letnisk,
organizowanym przez Polską Organizację Turystyczną.

Zakończyły się głosowania internautów
w etapach regionalnych, a tym samym
wyłoniono najbardziej popularne miejscowości wypoczynkowo-rekreacyjne
z 16 województw, a są to:
• Busko-Zdrój (woj. świętokrzyskie)
• Goniądz (woj. podlaskie)
• Inowrocław (woj. kujawsko-pomorskie)
• Janów Lubelski (woj. lubelskie)
• Karpacz (woj. dolnośląskie)
• Nysa (woj. opolskie)
• Ostróda (woj. warmińsko-mazurskie)
• Polańczyk-Zdrój (woj. podkarpackie)
• Serock (woj. mazowieckie)
• Sieraków (woj. wielkopolskie)
• Sopot (woj. pomorskie)
• Spała (woj. łódzkie)
• Strzelce Krajeńskie (woj. lubuskie)

• Szczawnica (woj. małopolskie)
• Świnoujście (woj. zachodniopomorskie)
• Ustroń (woj. śląskie)
Ustroń został najlepszym kurortem
w województwie śląskim w głosowaniu
internautów, którzy wybierali spośród 5
atrakcyjnych turystycznie miejsc. Nasze
miasto zdobyło aż 34,3% głosów i znacznie wyprzedziło 4 pozostałe wytypowane
miasta: Dąbrowę Górniczą - 32% głosów,
Szczyrk - 14,2% głosów, Wisłę - 11,7%
głosów, Międzybrodzie Żywieckie - 7,8%
głosów.
Od 15 marca do 3 kwietnia możemy
zagłosować na Ustroń, tym razem w etapie
ogólnopolskim sondy TOP5. Głosowanie
na www.polska.travel/pl/top-5-kurortow-i-letnisk.
(mn)

Do końca marca w Muzeum Ustrońskim możemy oglądać piękną wystawę rękodzieła Anny
Strygner z Ustronia, Grażyny Hurny z Pszczyny oraz Dany Spurnej z Ostrawy. Panie prezentują misternie wykonane narzuty, torby i inne rzeczy pozszywane z kawałków tkanin. Efekt
bajeczny, podziw wzbudza precyzja i jakość wykonania.
Fot. M. Niemiec
23 marca 2017 r.

		

Za nami pierwszy dzień wiosny i symboliczny początek wiosennych porządków.
Symboliczny, bo dzięki sprzyjającej aurze
już w ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy
sprzątanie oraz remonty cząstkowe dróg
w naszym mieście.
Są to najważniejsze prace, które trzeba
przeprowadzić po zimie. Z naszych dróg
i chodników znikają resztki materiałów
używanych do posypywania nawierzchni.
Tegoroczna zima była dość mroźna, nieraz
spotkaliśmy się ze śliską nawierzchnią,
więc trzeba było posypywać. Sprzątanie
pozostałości jest pierwszym etapem poprawy stanu ulic. Podczas zimy występowały
również duże wahania temperatur – nocą
występował duży mróz, a w ciągu dnia,
szczególnie, gdy świeciło słońce, robiło
się całkiem ciepło. Takie „przechodzenie
przez 0” najbardziej szkodzi drogom,
o czym w wielu miejscach możemy się
przekonać. Kiedy drogi są już posprzątane, możemy przystąpić do remontów
cząstkowych. Pogoda sprzyja, więc naprawianie nawierzchni już się rozpoczęło
i sukcesywnie przechodzić będziemy na
kolejne drogi. Oczywiście w niektórych
miejscach nie wystarczy załatanie dziur,
trzeba położyć nakładki, do czego również się przygotowujemy i prace ruszą
w najbliższym możliwym terminie.
W ciągu ostatnich lat, gdzie to tylko jest
możliwe, przeprowadzamy całościowe
remonty, dzięki czemu szkody po zimie są
mniejsze. Nie ma wtedy konieczności wykonywania tak dużej liczby napraw, prace
wcześniej się kończą i są mniej kosztowne.
Zaoszczędzone pieniądze można przeznaczyć na dalsze prace drogowe.
Również w naszych domach i ogrodach
rozpoczęły się porządki. Chciałbym przypomnieć, że w naszym mieście, przy ul.
Krzywej (boczna ul. Sportowej), funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, w skrócie PSZOK, do
którego w każdej chwili można przywieźć
odpady nie mieszczące się w zakresie regularnego odbioru odpadów. Przyjmowane
są gałęzie, ścięta trawa i wszelka biomasa,
a także duże i nietypowe odpady. Jak
co roku organizujemy wiosenną zbiórkę
odpadów wielkogabarytowych, podczas
której mieszkańcy mogą bezproblemowo
pozbyć się wszelkich niepotrzebnych
rzeczy, takich jak meble czy sprzęt AGD.
Jestem przekonany, że wspólne działania
porządkowe sprawią, że nasze miasto na
święta wielkanocne i majówkę będzie wysprzątane, a budząca się do życia przyroda
sprawi, że wiosenna estetyka miasta będzie
cieszyć mieszkańców i przyciągać gości.
Spisała: (mn)
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LIST DO REDAKCJI
W sprawie basenów
solankowych

Stowarzyszenie "Można Inaczej" prowadzi w budynku biblioteki
Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie, zapewniając najmłodszym
mieszkańcom naszego miasta, opiekę, edukację i smaczne posiłki.
Oprócz tego, że dzieci codziennie jedzą obiad, uczą się też gotować,
poznają różne potrawy i zasady savoir vivru, same też sprzątają ze
stołu i myją naczynia.
Niestety, w ośrodku zepsuła się lodówka. Stąd ogromna prośba pracowników i podopiecznych do naszych czytelników. Jeśli ktoś posiada
niepotrzebną, sprawna lodówkę, ośrodek chętnie ją przyjmie.

Odpowiedź na wniosek nr 85/2017 Komisji Architektury,
Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rady
Miasta Ustroń w sprawie budowy pijalni wód na Zawodziu.
Głównym założeniem realizacji Parku Zdrojowego było poszerzenie oferty uzdrowiskowej naszego miasta.
Zadanie było dofinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita
Polska dla projektu pn. Rozwój współpracy między dwoma
największymi miastami uzdrowiskowymi Euroregionu TS/ŚC:
Karwiną i Ustroniem w zakresie kultury i turystyki. Charakter projektu wpisywał się w pełni w założenia programu operacyjnego.
Na przestrzeni ubiegłych lat widać, że zadanie spełniło założone
oczekiwania.
W zakres prac wchodziło wykonanie pijalni wody mineralnej
(pu=206,30m2, kubatura 1.455m3), wykonanie fontanny zasilanej wodą solankową (inhalatorium, głębokość dwóch niecek 50
cm, powierzchnia 64m2) oraz wykonanie ścieżek spacerowych
służących do edukacji, ścieżek ruchowych z dziesięcioma stanowiskami do ćwiczeń oraz ścieżki edukacyjnej.
Układ komunikacyjny zapewnia połączenia między istniejącym
układem ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, oczkiem wodnym
oraz istniejącymi obiektami uzdrowiskowymi.
Teren o wielkości 3,36 ha w centrum uzdrowiska został uporządkowany, wykonano nasadzenia i odrestaurowano istniejące
oczko wodne.
Głównymi przesłankami decydującymi o wyborze lokalizacji
przedsięwzięcia były: konieczność lokalizacji w ścisłej strefie
uzdrowiskowej jako odpowiednik projektu bliźniaczego realizowanego równocześnie przez Karwinę w centrum uzdrowiska,
uzbrojenie terenu, możliwość eksploatacji naturalnych surowców
uzdrowiskowych (na czas realizacji projektu posiadało taką tylko
Uzdrowisko), a także bezpośrednia bliskość największych obiektów sanatoryjnych, zapewniających stałą liczbę korzystających
z pijalni osób.
Obiekt usytuowany został w terenie całkowicie uzbrojonym.
Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” S.A. zapewniło dostawę z własnej sieci energii elektrycznej, wody pitnej, solanki
oraz wody mineralnej z projektowanego odwiertu (pismo z dnia
24.10.2008 r).
Naturalnym zapleczem dla projektu było źródło wody mineralnej oraz możliwość pozyskania solanki z położonej w pobliżu
stacji solankowej.
Inwestycja z dofinansowaniem mogła zostać przeprowadzona
jedynie przez jednostki samorządowe. Teren będący własnością
P.U. „Ustroń” S.A. został wydzierżawiony na okres realizacji
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Wreszcie, po bardzo długiej przerwie z powodu remontu, udało
mi się kąpać w basenie solankowym Szpitala Równica.
Niestety, jestem zawiedziony:
• bilety sprzedają na I p. w Prestige, nie można otrzymać biletu
na wyjazd autem (b. dotkliwe dla inwalidów; dawniej w kasie
były!) - bilet powrotny;
• w korytarzu ogłoszenie o zdejmowaniu obuwia – zgoda, ale to
jest bardzo utrudnione małą ilością stołków;
• szafki na odzież są b. małe i trudno upchać w nich rzeczy –
zamykane na klucz, brak pasków, które umocowuje się na ręce;
• cała hala łącznie z basenami w ciemnych, smutnych barwach,
dawniej było kolorowo, radośnie;
• w miejscu dawnego baseniku z doskonałymi wtryskami masującymi stopy, nogi, plecy itp. teraz ciasne, b. małe jacuzzi tworzące
piany;
• brak luster.
Tyle uzasadnionych uwag, część można uzupełnić dla dobra
pacjentów.
Nazwisko do wiadomości redakcji
projektu tj. od 24.10.2008 r. na okres 15 lat.
Na dzierżawę terenu władze miasta podpisały umowy. Trwałość
projektu skończyła się z dniem 31.12.2016 r.
Miasto ze swej strony dawało środki finansowe z dofinansowaniem, P.U. Ustroń S.A. oferowało teren, dostawę mediów i źródło
wody mineralnej oraz pobór solanki.
W trakcie robót budowlanych wykonano odwiert wody
źródlanej. W wodzie wykryto zanieczyszczenia ropopochodne,
badanie wody w Sanepidzie wykluczyło możliwość jej spożycia.
Konieczne było podłączenie obiektu do innego miejsca poboru
wody źródlanej. Wykonano rurociąg do znajdującego się na stoku
Równicy źródła wody „Józef”.
W dniu 10.07.2008 r. podpisano umowę (ZP/27/2008) na wykonanie projektu budowlanego z firmą Aktyn Sp. z o.o. W marcu
2009 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
Na realizację robót budowlanych, związanych z budową Parku
Zdrojowego, podpisano umowę ZP/31/2009 w dniu 15.09.2009
r. Realizacja robót w okresie od 28.09.2009 r. do 10.06.2011 r.
W dniu 10.08.2011 r. uzyskano z PINB decyzję pozwolenia na
użytkowanie obiektu.
Budowa pijalni wód była realizowana w ramach projektu
Rozwój współpracy między dwoma największymi miastami
uzdrowiskowymi TS – ŚC: Kawiną i Ustroniem w zakresie kultury
i turystyki ,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013.
całkowita wartość projektu: 		
dofinansowanie: 		
wkład miasta: 				

4.434.227,77 zł
3.656.888,81 zł
777.338,96 zł

Powstała infrastruktura pijalni wód w pełni zasilana jest energią
elektryczną (ogrzewanie, klimatyzacja, pompy fontanny itp.).
W obecnej perspektywie powstała możliwość aplikowania środków z Unii Europejskiej z Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
Subregionu Południowego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na tzw. odnawialne źródła energii. Miasto zaplanowało złożenie w II kwartale 2017 r. wniosku
o dofinansowanie na montaż instalacji fotowoltaicznych na
budynkach oświatowych, a w tym również dla pijalni wód. Spowoduje to znaczne obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury
i jednocześnie podniesie wartość obiektu gminnego.
planowana całkowita wartość montażu instalacji fotowoltaicznej
pijalni wód: 				 223.948,35 zł
planowane dofinansowanie: 		 190.356,09 zł
wkład miasta: 				 33.592,26 zł
23 marca 2017 r.

Kadra pedagogiczna z kierownikiem Ogniska Agnieszką Durlow i prezesem TKA Henrykiem
Banszlem.

JUBILEUSZOWY

KONCERT TKA

Mija już 25 lat od momentu, kiedy to
grupa założycielska powołała Towarzystwo
Kształcenia Artystycznego, którego głównym statutowym celem jest prowadzenie
Ogniska Muzycznego w zakresie edukacji
kulturalnej i wychowania przez sztukę.
Adresatem tych działań są dzieci i młodzież
ucząca się gry na instrumentach w różnych
klasach. W historii TKA wybrano do tej
pory 9 zarządów pracujących społecznie,
a one koordynują całość działalności og-

niska, między innymi zatrudniają kadrę
wyspecjalizowanych nauczycieli, współorganizują koncerty i biorą udział w życiu
kulturalnym swojej małej ojczyzny. Temat
25-lecia stowarzyszenia opisany został
w „Kalendarzu Ustrońskim” na rok bieżący. Kalendarz można jeszcze nabyć w Galerii K. Heczko na Rynku oraz w Muzeum
Ustrońskim im. J. Jarockiego.
12 maja 2017 r. o godz. 18.00 odbędzie
się jubileuszowy koncert z okazji 25- lecia

DZIEŃ OTWARTY

W SP-5

Sobota, 11 marca 2017 r. Od wczesnych godzin rannych
w Szkole Podstawowej nr 5 w Ustroniu trwają ostatnie przygotowania do przyjęcia szczególnych gości – przedszkolaków,
którzy od września 2017 r. staną się jej uczniami. Godziny
prób, delikatny lifting wyglądu sal lekcyjnych i korytarzy –
wszystko po to, żeby pierwsza wizyta przedszkolaków w szkole
była dla nich radosnym przeżyciem.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu szkoły,
następnie głos zabrała dyrektor Katarzyna Burzyńska. Dyrektor przywitała wszystkich gości, szczególnie przedszkolaków
23 marca 2017 r.

		

TKA, który przygotowuje Zarząd wraz
z pedagogami. Na deskach estrady sali widowiskowej MDK „Prażakówka” pokaże
sie wielu wykonawców. W rytmie muzyki
filmowej i nie tylko zaprezentują się duety, tria, kwartety z udziałem nauczycieli
ogniska, najlepszych uczniów i być może
absolwentów. Koncert urozmaicą wokaliści, a poprowadzą go Aleksandra Hatlas
i Szymon Staniszewski. W drugiej części
na zakończenie wystąpi artysta wyjątkowy – prof. Andrzej Zubek, znany pianista
z duetu „Banasik & Zubek”, aranżer,
kompozytor i dyrygent. Nie zabraknie
miłych niespodzianek, ale o tym już
w kwietniu.
Koncert zorganizowany przy współudziale władz miasta Ustronia oraz
grona sponsorów zapowiada się znakomicie, na profesjonalnym poziomie. Jest ukłonem nas, społeczników,
w kierunku mieszkańców, wczasowiczów i turystów odwiedzających nasz
kurort. Dlatego też już dziś najserdeczniej zapraszając wszystkich do udziału w
nim mam nadzieję, że frekwencja Was,
drodzy państwo, potwierdzi życzliwą
prawdziwość tego ukłonu. Zatem anonsując dużo wcześniej jedno z najważniejszych ustrońskich wydarzeń kulturalnych
w 2017 r. żywię przekonanie, że w najpiękniejszym miesiącu roku – maju –
licznie spotkamy się w „Prażakówce”,
aby razem świętować dorobek jubileuszu 25-lecia Towarzystwa Kształcenia
Artystycznego i Ogniska MuzyczneElżbieta Sikora
go.

z opiekunami oraz przedstawicieli władz Ustronia w osobach przewodniczącej Zarządu Osiedla Lipowiec Małgorzaty
Kunc, przewodniczącego Komisji Oświaty, Rodziny i Polityki
Społecznej, radnego Krzysztofa Pokornego oraz radnego Piotra Romana. Po tym wstępie krótko omówiła harmonogram
i zasady rekrutacji przedszkolaków do pierwszej klasy. Przedstawiła także panią Małgorzatę Heller, która od września będzie
wychowawczynią i nauczycielką nowych pierwszoklasistów.
Po części oficjalnej pałeczkę prowadzenia uroczystości przejęli aktualni uczniowie szkoły. W prezentacji zatytułowanej
„Szkoła dawniej i dziś” uczniowie klasy szóstej, wcielając się
w postaci Sherlocka Holmesa i Dr. Watsona, odkrywali z wszystkimi uczestnikami spotkania szkołę w Lipowcu, pokazując jaka
była dawniej a jak prezentuje się dzisiaj, po niedawnej termomodernizacji i remoncie sali gimnastycznej. Po prezentacji z programem artystycznym wystąpili uczniowie klas 1-3. Pierwszoklasiści
zaśpiewali piosenkę Kubusia Puchatka, drugoklasiści przedstawili
alternatywną wersję Czerwonego Kapturka (w której wilk jest
miłym gościem), a klasa trzecia przedstawienie o krasnoludkach,
które chciały być większe. Uczniowie klas starszych na sali
gimnastycznej zaprezentowali zestaw ćwiczeń sportowych. Po
występach uczniów dyrektor omówiła kolejny punkt programu,
którym było zwiedzanie szkoły z mapką w ręku. Ułatwieniem
w zwiedzaniu było oznaczenie klasopracowni znanymi dzieciom
postaciami z bajek. Przedszkolaki z rodzicami i opiekunami odwiedzali kolejne sale lekcyjne, oglądali gazetki na korytarzach
i w klasach, mieli również okazję wykonać przygotowane dla młodych gości zadania. Było malowanie, rysowanie, ale także praca
z tablicą interaktywną oraz zabawa z robotami, które specjalnie na
to spotkanie zostały przez uczniów zbudowane i oprogramowane
na zajęciach robotyki.
Na koniec wszyscy goście, mali i duzi, częstowali się na stołówce
pomysłowo udekorowanymi kanapkami oraz mogli napić się kawy
lub herbaty. Dzieci robiły sobie także pamiątkowe zdjęcie wcielając
się w bajkowe postacie. Fotoreportaż z Dnia Otwartego w SP-5
jest do obejrzenia na stronie Sszkoły: sp5ustron.pl. Zapraszamy!
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Licytację prowadził Wojciech Twardzik.

Uhonorowano m.in. Adriana Sikorę.

OTWARCI LUDZIE
(cd. ze str. 1)
Zareagowali dobrze.
Tak, osiągnęliśmy duży sukces, a stało się
tak dzięki ludziom, którzy odpowiedzieli
na nasze zaproszenie na bal, wzięli udział
w licytacjach, ale także dzięki ludziom,
którzy finansowo, rzeczowo i organizacyjnie włączyli się w tę ideę. Zebraliśmy
22.757,63 zł, a kwota ta przeszła nasze
oczekiwania. Uznaliśmy, iż oprócz tego,
że sfinansujemy obóz do Chorwacji, którego całkowity koszt wyniesie 11.000 zł,
to z reszty pieniędzy sfinansujemy zakup
sprzętu sportowego. Pieniądze otrzymają
3 kluby, które włączyły się w organizację
balu, czyli Kuźnia, Czantoria i Beskidy.
Kluby otrzymają po 3.000 zł. Pozostałe
2.757,63 zł, zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację dziecka z Ustronia,
które walczy z poważną chorobą i wymaga
wielu kosztownych zabiegów.
Dla wielu osób, które kupiły bilety na
bal ważne było, że będą się mogły bawić
w towarzystwie wybitnych sportowców.
Jak oni zareagowali na zaproszenie?
Jeśli chodzi o samą zgodę na udział
w balu, to nie było z tym najmniejszych
problemów, ale wyzwaniem było znalezienie terminu, który wpisałby się
w kalendarz startów i przygotowań tych
sportowców. Nastawienie naszych utytułowanych sportowców do samej idei było
jak najbardziej pozytywne.
Do której się państwo bawiliście?
Do rana! Bal skończył się po godz. 4, ale
nie tylko ta godzina świadczy o tym, że był
udany. O pieniądzach, które zebraliśmy
już mówiliśmy, myślę jednak, że ważny
jest przede wszystkim fakt zaangażowania
tak wielu ludzi wokół jednej idei, bardzo
ważnej idei, jaką jest sport dla młodych.
Proszę uchylić rąbka tajemnicy, jak
wyglądał sam bal?
Moim zdaniem jedynym mankamentem
były osobne sale do tańczenia i do kon-
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sumpcji, ale w Ustroniu nie ma innej,
tak dużej sali. Hotel stanął na wysokości
zadania, było elegancko i bardzo miło,
a przygotowane posiłki były bardzo
smaczne. Osoby chętne do wzięcia udziału
w balu zgłaszały się do ostatniej chwili,
więc gdyby warunki pozwoliły, mogłoby
być jeszcze więcej uczestników. Ważnym punktem programu była licytacja
podarowanych przez sportowców i osoby
prywatne pamiątek oraz uhonorowanie
mistrzów: Kajetana Kajetanowicza, Mateusza Malinę, Marcina i Jarosława Szejów,
Katarzynę Wąsek, Grzegorza Szczechlę,
Adriana Sikorę.
Oryginalne uhonorowanie.
Zastanawialiśmy się, co wręczyć mistrzom, bo nie chcieliśmy, żeby był to
kolejny puchar, kolejna statuetka i żeby
nie było tak poważnie. Zamówiliśmy więc
grafiki - karykatury, które wykonał Tigran
Vardikyan, znany armeński artysta, od lat
mieszkający w Bielsku-Białej.
Nikt się nie pogniewał?
Nie, bo artysta podszedł do zadania z wyczuciem i dobrym smakiem. Sama ceremonia była dla wszystkich niespodzianką,
rysunki stały przysłonięte na sztalugach,
a portretowani musieli odnaleźć swoje
karykatury po ujawnionym szczególe.
W ubiegłym roku została pani prezesem
Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnie dla
Ustronia”. Jaki kierunek zamierza pani
wyznaczyć?
Wybory odbyły się kilka miesięcy temu
i przyznaję, że nie myślałam o tym, żeby
zostać prezesem. Jestem człowiekiem
drugiego planu, nie lubię mówić o sobie,
wolę działać. Mam naturę społecznika,
wszędzie, gdzie do tej pory mieszkałam,
starałam się robić coś dla ludzi. Będę na
pewno pracującym, a nie honorowym
prezesem. Bal to spektakularna impreza,
ale na co dzień również staram się działać

na rzecz miasta, w którym przyszło mi od
paru lat mieszkać. Tu spotkałam ludzi, którzy również nie potrafią siedzieć bezczynnie i końcem roku 2015 dołączyłam do
Stowarzyszenia „Wspólnie dla Ustronia”.
Chcemy integrować mieszkańców wokół
wspólnego celu, jakim jest lepsze miasto.
Oczywiście musimy podejmować różne
działania, które przyciągną do Ustronia
turystów, kuracjuszy, wczasowiczów, ale
bardzo zależy mi na tym, żeby tworzyć
inicjatywy dla samych mieszkańców. Na
przykład Bieg Rokity, którego powodzenie również przeszło nasze oczekiwania,
jest skierowany do biegaczy i zachęca
do przyjazdu w nasze piękne góry ludzi
aktywnych sportowo. Ale już bal sportu
jest przykładem wydarzenia skierowanego
głównie do ustroniaków.
Jesienią mamy Bieg Rokity, zimą bal
sportu, a na wiosnę?
Jesteśmy w trakcie organizacji Spartakiady Dzielnic, w której wystartują drużyny z
radnymi lub przedstawicielami Rad Osiedli. Chcemy, żeby osoby z Lipowca czy
Nierodzimia mogły spotkać się i pobawić
z mieszkańcami Centrum czy Polany. Myślę też o ludziach, którzy przeprowadzili
się do Ustronia, mieszkają tu od niedawna.
Warto pielęgnować więzi międzyludzkie,
żeby nie okazało się za jakiś czas, że nie
znamy swojego sąsiada.
Czy dobrze się pani współpracuje
z ustroniakami?
Zdecydowałam się zamieszkać w Ustroniu, związać się z tym miastem również
ze względu na ludzi. Duże zróżnicowanie
wyznaniowe, jakie występuje na tym terenie sprawia, że mieszkańcy są otwarci
na drugiego człowieka i ciekawe pomysły.
Wpływ na to ma pewnie też uzdrowiskowy
i turystyczny charakter miasta. Zazwyczaj
w mniejszych miastach mamy do czynienia z zamkniętymi społecznościami, gdzie
obcy jest jakimś zagrożeniem. W Ustroniu
nie zastanawiamy się, czy „obcy”, „nowy”
jest dla nas zagrożeniem, tylko jak możemy skorzystać na znajomości z nim, czego
się nauczyć, jak poszerzyć swoje horyzonty. Ja mówię otwarcie, że nie jestem
stela. Nie spotykam się z tego powodu
z ostracyzmem, tylko z zainteresowaniem.
Ludzie oceniają mnie według tego, co
robię, a nie czy jestem stela czy nie.
Jest pani prezesem Stowarzyszenia,
które ma większościową reprezentację w Radzie Miasta Ustroń. Jakie są
relacje pomiędzy stowarzyszeniem
a radnymi?
Ja staram się być apolityczna i na pewno
mogę powiedzieć, że osoby, które działają
w stowarzyszeniu, czy są to radni, czy też
nie, chcą zmieniać Ustroń. Stąd jarmark
na rynku i piękna choinka. Stąd lodowisko i starania o basen. Stąd też imprezy
na rynku i w amfiteatrze. Powstają nowe
place zabaw dla dzieci i obiekt sportowy
na stadionie Kuźni. Chciałabym, żeby
z tych atrakcji Ustronia chętniej i liczniej
korzystali sami mieszkańcy. Turyści przyjeżdżają i wyjeżdżają, a my żyjemy tu na
co dzień i na co dzień możemy cieszyć
się Ustroniem.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Monika Niemiec
23 marca 2017 r.

MŁODE
UST-A

Obok spektakli wystawianych
przez zawodowych aktorów, mogliśmy oglądać także te przygotowane przez uczniów naszych szkół
w ramach XII Miejskiego Przeglądu
Amatorskich Zespołów Teatralnych.
Na deskach MDK „Prażakówka” wystąpiło pięć zespołów. 7 marca zdolni,
młodzi aktorzy pokazali swoje umiejętności sceniczne, które oceniało jury
w składzie: Karol Suszka, dyrektor Teatru
w Czeskim Cieszynie Tesinske Divadlo,
Danuta Koenig, emerytowany naczelnik
Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej
oraz Krystyna Krysta, polonistka. Jako
pierwszy wystąpił teatrzyk „Cantate Deo”
z SP-1, którym opiekuje się s. Karolina
Ciemięga. Dzieci wystawiły sztukę pt.:
„Komputer i bajki”. Kolejnym spektaklem
był „Rosół z kury” teatrzyku „Buratino”
z SP-2, który pracuje pod kierunkiem Wiesławy Herman i Moniki Kubik. Później
można było obejrzeć opowieść „O rycerzu
niezłomnym, czyli niewola księżniczki
Parekselancji”, którą wystawiły „Figliki”
z MDK „Prażakówka”. Drugim teatrzykiem domu kultury był„Ki Pa Ka”, który
przygotował spektakl „Grande papa”.
Opiekunkami tych zespołów są Janina
Barnaś i Agnieszka Szonowska. Również
gimnazjaliści znaleźli swoje miejsce na
scenie. Jako „Maski” wystawili sztukę pt.:
„Halloween w szkole”.
W tegorocznym przeglądzie 1. miejsce zajął teatrzyk „Buratino”, 2. miejsce
przyznano „Figlikom”, a 3. miejsce powędrowało do „Ki Pa Ka”. Wyróżnione
zostały dwa zespoły: „Cantate Deo” oraz
„Maski”. Jury przyznało także nagrody
dla najlepszej aktorki i najlepszego aktora,
które otrzymali: Olga Pokorny, Amelia
Andrzejewska, Katarzyna Górny oraz
Franciszek Chrapek.
„Cantate Deo”, „Buratino” i „Figliki”
można było ponownie oglądać na deskach
„Prażakówki” 16 marca w ramach XII
Ustrońskich Spotkań Teatralnych.
Agnieszka Jarczyk

W ramach UST na deskach MDK „Prażakówka” można było obejrzeć spektakl „Komputer
i bajki”...
Fot. A. Jarczyk

... „ Rosół z kury” oraz...

Fot. A. Jarczyk

12/2017/4/R

... poznać opowieść „O rycerzu niezłomnym, czyli niewola księżniczki Parekselancji”.
Fot. A. Jarczyk
23 marca 2017 r.
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JAK STRACIĆ MIESZKANIE

Pewnego dnia do biura Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” przyszedł
mężczyzna i poprosił o zaświadczenie, że
jest właścicielem mieszkania i nie zalega
z opłatami. Zaświadczenie było mu
potrzebne, by sfinalizować transakcję
sprzedaży lokalu na osiedlu Manhatan.
Zachowanie mężczyzny wzbudziło podejrzenia pracowników administracji.
Zaświadczenia nie wydano, a sprawą
zajął się wymiar sprawiedliwości.
Gdyby nie reakcja pracowników spółdzielni, mieszkanie zostałoby sprzedane,
a jego dotychczasowa właścicielka wyrzucona na bruk. Na szczęście dla starszej
pani, sąd wydał zakaz sprzedaży do zakończenia śledztwa. Śledztwo prowadzone jest
na szeroką skalę, bo proceder kradzieży
mieszkań kwitnie w całym kraju.
A jeszcze kilka miesięcy temu ustronianka żyła sobie spokojnie we własnym
lokum, wśród dobrze sobie znanych sąsiadów i sąsiadek. Jedna z nich wykorzystała
dobre relacje i poprosiła o pożyczkę - 100

tysięcy złotych na trzy miesiące. Po tym
czasie, zgodnie z umową pożyczka miała
zostać spłacona, jednak tak się nie stało.
Co więcej, ustronianka dowiedziała się,
że nie ma już mieszkania.
W czasie dochodzenia wyszło na jaw, że
podpisywała jakieś dokumenty w obecności notariusza i prawdopodobnie właśnie
wtedy przepisała akt własności lokalu na
inną osobę. Ta właśnie osoba zamierzała
mieszkanie jak najszybciej sprzedać, co
jednak się nie udało. Nie zmienia to jednak
faktu, że starsza pani na razie mieszka
w nie swoim mieszkaniu i musi płacić za
nie wysoki czynsz. Postępowanie trwa.
– Pierwszy raz usłyszeliśmy o tej sprawie, gdy stwierdziliśmy, że jedna z mieszkanek naszego osiedla przestała płacić
czynsz - wyjaśnia prezes SM „Zacisze”
Tadeusz Dybek. – Zainteresowaliśmy
się, dlaczego i wtedy pani wszystko nam
opowiedziała. Kiedy oglądaliśmy dokumenty dotyczące pożyczki, nie wierzyliśmy własnym oczom. Akt notarialny

17 marca na skrzyżowaniu ul. Folwarcznej i ul. Sztwiertni kierowca skody fabii nie ustąpił pierwszeństwa i uderzył w renault kangoo. Kierowca renault został zabrany do szpitala. Fot. W. Herda

BIBLIOTEKA
Shane Hegarty
„Miasteczko Darkmord”

Miasteczko Darkmord nie pojawia się na wielu mapach, bo nikt
nie chce go znaleźć. Leży trochę za
bardzo na północ, nieco za daleko
na południe. W tajemniczych okolicznościach znikają kolejni mieszkańcy. Pozostali chcą uciekać...
W każdym zakątku miasta czają
się Legendy…SŁYSZYSZ? NADCHODZĄ! SĄ CORAZ BLIŻEJ!
MOŻESZ ZACZĄĆ SIĘ BAĆ!
Finn wolałby mieć normalne życie:
szkoła, dom, koledzy. Ale zgodnie
z przeznaczeniem powinien zostać
Łowcą Legend, pogromcą potworów. Niestety w ogóle się do tego
nie nadaje. Czy odkryje w sobie
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podpisany był w Katowicach, co oznacza,
że osobę przewieziono z Ustronia na Śląsk,
by podpisała stosowne dokumenty. Na te
pożyczone 100 tys. złotych składały się
opłaty notarialne, prowizja, koszty przelotu gotówki z Gdańska, w sumie jakieś 30
tys. zł. Resztę otrzymała sąsiadka, a sama
pożyczająca nie dostała ani złotówki. Wiemy, że to nie jest pierwsza taka sytuacja
w naszych zasobach, na szczęście tę akurat
wychwyciliśmy.
Starsza pani z pewnością została zmanipulowana przez zamieszaną w sprawę
sąsiadkę. Niewykluczone, że również
odurzona, ponieważ taki przypadek odnotowała policja w Bielsku-Białej.
– Chciałbym przestrzec wszystkich
przed robieniem takich przysług nawet najlepszym sąsiadom, bo może się zdarzyć, że
w tej jednej chwili stracimy dorobek życia i
dach nad głową – podkreśla prezes Dybek.
– Trzeba wyjaśnić osobom starszym, żeby
nigdy nie godziły się na takie przysługi
i zawsze prosiły o radę, gdy ktoś będzie
prosił o podpisanie pożyczki. Obrót mieszkaniami odbywa się poza spółdzielnią, ale
domyślamy się, że nie była to pierwsza
tego typu sprawa. Mamy już pewne doświadczenia, dlatego pomożemy, jeśli ktoś
wpadł w podobne kłopoty, prosimy tylko,
żeby się do nas zgłosić. Jeśli będzie taka
potrzeba, możemy nawet skonsultować
się z naszą kancelarią prawną. Bardzo
skuteczne postępowanie przeprowadziła
w opisanym wyżej przypadku, doprowadzając do ustanowienia zakazu zbycia
mieszkania, mimo że zmiana właściciela
została zalegalizowana aktem notarialnym.
Trzeba być szczególnie ostrożnym, gdy
umowę pożyczki podpisujemy u notariusza, i pamiętać, że nie ma nic za darmo.
Przez całe trzy miesiące obowiązywania
umowy o pożyczkę ustronianka, która
straciła mieszkanie, nie była świadoma,
że już nie jest u siebie. Dowiedziała się
o tym, gdy nowy właściciel kazał jej
się wyprowadzić i oddać klucze. Płaci
czynsz w wys. 1200 zł, ale jest szansa, że
odzyska mieszkanie. Osoba stojąca za tym
przejęciem nieruchomości jest poszukiwana listem gończym, a dochodzenie jest
w toku.
Monika Niemiec

POLECA:

bohatera? Czy uda mu się obronić
miasteczko?

Xavier Fauche, Jean Léturgie
„Lucky Luke:
Sarah Bernhardt”

Kolejny tom humorystycznego cyklu przygód komiksowego
kowboja Lucky Luke’a, którego
postać wymyślili sławni autorzy
francuscy Morris i René Goscinny.
Wielka francuska aktorka Sarah
Bernhardt rusza w tournée po Stanach Zjednoczonych. Owacyjnie
witają ją miłośnicy teatru nowoczesnego, jednak bezpieczeństwu
pięknej mistrzyni sceny zagrażają
ludzie uważający się za strażników moralności. Prezydent USA
zleca Lucky Luke’owi opiekę nad
paryską gwiazdą i jej trupą. Samotnego Kowboja czeka trudne zadanie
poprowadzenia wyprawy aktorów
przez bezdroża Dzikiego Zachodu...
23 marca 2017 r.

Przy ustrońskim stole
ŻEBROCZKA I HERBATA Z ZIELIN

Niektórym nazwa „żebroczka” kojarzy się z żeberkami, a innym z żebraniem. To drugie skojarzenie jest prawidłowe, bo, jak
legenda głosi, potrawę jadali żebracy, a o składniki do niej prosili
dobrych gospodarzy, chodząc od domu do domu.
Żebroczka jest potrawą jednogarnkową, sytą, aromatyczną,
a do tego łatwą do zrobienia. Można ją przygotować wcześniej,
a potem tylko zapiec przed obiadem czy przyjściem gości.
W zależności od użytych składników, może być mniej lub bardziej
kaloryczna. W jednym z ustrońskich domów jada się żebroczkę
bardzo często, bo uwielbiają ją dzieci, a najbardziej smakuje
im przypieczona skórka. Pani domu używa do jej przygotowania ryżu brązowego, a z mięs - drobiu: mięsa gulaszowego
z indyka lub mięsa z udek kurczaka. Do tego sporo zieleniny
i surówka z kiszonej kapusty. Niektórzy jednak twierdzą, że
dopiero odpowiednia ilość tłuszczu wytopionego z wyrzosków
nadaje żebroczce niepowtarzalny smak. Żebroczkę można też
traktować jak danie resztkowe i wykorzystać do niej kawałki
wędlin czy pieczeni.
Żebroczka (przepis tradycyjny)
2 kg ziemniaków, 0,15 kg cebuli, 0,15 kg ryżu, majeranek,
sól, pieprz, ½ l mleka tłuszcz do formy, 0,10 kg boczku lub
słoniny wędzonej.
Ziemniaki myjemy, obieramy, ścieramy na tarce jak na placki
ziemniaczane, odciskamy. Ryż gotujemy na półsypko. Mieszamy
ryż z ziemniakami i zaparzamy wrzącym mlekiem (wówczas masa
nie ściemnieje). Smażymy cebulę i boczek, dodajemy do masy,
przyprawiamy do smaku. Prostokątną formę smarujemy tłuszczem, wylewamy na nią masę i pieczemy w dobrze nagrzanym
piekarniku około godzinę.
W wersji współczesnej w karczmach i w domach podaje się
żebroczkę znacznie bogatszą w mięsa i wędliny. W przepisach
występuje nawet kilogram łopatki, karczku, podgardla, boczku
i innych dodatków.
Jak podaje się w książce „Potrawy regionalne Wisły i Śląska
Cieszyńskiego” żebroczkę popijało się czarną kawą zbożową,
słodkim lub kwaśnym mlekiem. Niektóre gospodynie wspominają

W
dawnym

o herbacie z zielin (ziół), która wspomaga trawienie. Zwykłą, czarną herbatę, zwaną ruską lub chińską, pijało się rzadko, traktowano
ją wręcz jako lekarstwo. W typowym przepisie na herbatę z zielin,
pochodzącym z cytowanej wyżej książki, występuje dziurawiec,
lipa, melisa, macierzanka. Należy zalać wrzątkiem po łyżce tych
ziół i parzyć kilka minut.
W 2006 roku żebroczkę wpisano na listę produktów regionalnych, a na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
napisano o niej:
„Na Śląsku Cieszyńskim ziemniaki pojawiły się na początku XIX
wieku. W publikacji Płyniesz Olzo – zarys kultury materialnej ludu
cieszyńskiego pod redakcją Daniela Kadłubca można przeczytać,
iż: Podstawową potrawą ludu cieszyńskiego od lat stu pięćdziesięciu z nawiązką są ziemniaki. Uprawiano tutaj sporo odmian,
lud wiejski nazywał po swojemu. Były więc znane różne błyszczki,
rużówki albo rużoki, szulce, modrzoki, lipcówki, sałocioki, kłopocze, kónczany, pławoki, cebulki, laloszki (…). Dalej czytamy: Na
wsi cieszyńskiej, zwłaszcza w okolicach podgórskich, zastępowano
często chleb ziemniaczanymi plackami. Żebroczka to potrawa
z tartych ziemniaków, popularna na Śląsku Cieszyńskim w okolicach Wisły, zwana potocznie wiślańską. Jak piszą autorzy publikacji Potrawy Regionalne Wisły i Śląska Cieszyńskiego, wydanej
przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle pod redakcją Marii Maciejczak-Madej, Anastazji
Sidziny i Emilii Kłapci: Szeroką grupę potraw sporządzano z trzicieliny (ziemniaki starte na tarce): placki ziemniaczane, poleśniki,
kubusie, żebroczkę, gałuszki, bachora. (…) Z taką szeroką gamą
potraw ziemniaczanych zarówno u nas, jak i w całym kraju nikt
nie może konkurować. Na różne sposoby przyrządzano ziemniaki,
jednym z nich było pieczenie. Przepis na żebroczkę podaje Maria
Pilch w Wiślańskich potrawach z ziemniaków. Wera Sztabowa
w publikacji Krupnioki i moczka, czyli gawędy o kuchni śląskiej
wspomina: Dawnymi czasy ziemniaki były na Śląsku w wielkim
poważaniu. Nic dziwnego, stanowiły – obok mącznych placków
i chleba – podstawę wyżywienia. Stąd też w kuchni śląskiej sporo
przepisów ziemniaczanych.”
(mn)

zainteresowanie licznych turystów i kuracjuszy, pytających o niego przy okazji
zwiedzania Muzeum Ustrońskiego. Bliżej

zainteresowanych tą historią odsyłam do
artykułu autorstwa Anny Gluzy w Pamiętniku Ustrońskim nr 12. Alicja Michałek

USTRONIU
Tym razem prezentujemy zdjęcie pochodzące z albumu pani Nelly Cholewy – Tomaszko. Na pierwszym planie wycieczka
harcerzy zmierza w górę Zawodzia. W tle
legendarna ustrońska willa, zbudowana
w stylu alpejskim ok. 1906 r. jako letnia rezydencja przemysłowca Heinricha
Blanka, dyrektora fabryk suchej destylacji
drewna w Węgierskiej Górce i Trzyńcu.
Z willą wiąże się romantyczna historia nieszczęśliwej miłości i samobójczej śmierci
jedynej córki Blanków – Marii Wilhelminy zwanej Manią. Z biegiem dziesięcioleci willa pozostawała w różnych rękach,
nosząc nazwy „Natalia”, „Basieńska”
i „Ruth”. Romantyczny budynek ciekawie
urozmaica krajobraz Zawodzia, budząc
23 marca 2017 r.
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podkreśla Remigiusz. Producenci roweru
podkreślali, że było to zlecenie wyjątkowe, w którym musieli zawrzeć wszystko
to, co Remek chciałby powiedzieć tacie,
co chciałby mu ofiarować.
Kolorystyka ramy nawiązuje do ponadprzeciętnie szybkich bolidów Formuły
1 teamu Mercedes-AMG Petronas, które
w każdym sezonie wyścigowym walczą
o najwyższe cele, tak jak walczył o nie
Karol Ciupek. W czasach trudnych,
w warunkach spartańskich, ale również
na torze i również z sukcesami. Wypisane
odręcznie największe sukcesy zagościły
na górnej rurze i mają podczas jazdy mobilizować do jeszcze większego wysiłku,
nastrajać pozytywnie i nieść do zwycięstwa. Na rurze pionowej oraz kołach
znalazł się też autograf utytułowanego
sportowca.
(mn)

s Fot. M. Niemiec
Fot. Andrzej Sznura

HOŁD NA DWÓCH KÓŁKACH
Dzięki determinacji Remigiusza Ciupka
- znanego ustrońskiego kolarza górskiego
i trenera personalnego, powstał niezwykły
rower - Ridley Fenix Memory Edition,
mający być hołdem dla jego ojca, Karola
Ciupka – utytułowanego kolarza szosowego i wspaniałego człowieka, który zmarł
we wrześniu ubiegłego roku.
W 1960 roku Karol Ciupek zdobył

indywidualne i drużynowe mistrzostwo
Polski, a w roku 1962 został m.in. torowym mistrzem Polski juniorów, średniodystansowym mistrzem Polski juniorów
oraz mistrzem Polski w tandemach.
– Tata był dla mnie największym mistrzem i wzorem pod każdym życiowym
względem. Ten rower to hołd dla Niego,
pomnik pamięci i żywe wspomnienie –

NIETUZINKOWA KOBIECOŚĆ
„Szlakiem kobiet Śląska Cieszyńskiego” to książka przybliżająca postacie niesamowitych pań, które udzielały się na wielu polach, a niejednokrotnie odwagą i męstwem
dorównywały mężczyznom.

– Jest mi niezmiernie miło, że mogę opowiedzieć o niezwykłych kobietach – witała
zgromadzoną publiczność Władysława
Magierowa, historyk, która przybliżyła

W. Magierowa.

Fot. A. Jarczyk
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Dwuczęściowy artykuł o życiu i karierze Karola Ciupka znalazł się w GU 9
i 10/2003. www.archiwum.ustron.pl

obecnym sylwetki niezwykłych kobiet
Śląska Cieszyńskiego. – Poszczególne
kobiety opisałam w osobnych rozdziałach
przybliżających ich działanie, choć było
to stosunkowo trudne, bo tak naprawdę
udzielały się one w wielu dziedzinach.
Podczas spotkania przybyli mogli dowiedzieć się m.in. o Marii Geysztot –
Bernatowicz, która tłumaczyła z j. francuskiego i angielskiego historię rozwoju
i upadku reformacji w Polsce. Działała
w Ewangelickim Stowarzyszeniu Niewiast, walczyła o polskość Śląska. Drugą
nietuzinkową kobietą była Stefania Michejdowa. Prowadziła szeroką działalność charytatywną, utrzymywała sierociniec. Była bezpartyjna, pomocy udzielała
wszystkim bez względu na wyznanie czy
narodowość. Wstąpiła do ZWZ, trafiła do
więzienia, po roku została wypuszczona. Następnie aresztowana przez gestapo
i wywieziona do Oświęcimia, gdzie zginęła.
W książce nie zabrakło także diakonisy s. Anny Klimszy czy s. Marty, które
pomagały chorym i cierpiącym. Kolejną
niezwykłą kobietą była Emilia Kołder,
która oprócz tego, że wydała książkę
kucharską z przepisami potraw śląskich,
pisała także sztuki teatralne, a w latach 30.

XX wieku na łamach prasy nawoływała
panie do równego z mężczyznami udziału
w organizacjach społecznych, nie tylko
do uczestnictwa, ale także to zasiadania
w zarządach.
– Siostra Rachela była łączniczką batalionów chłopskich, zginęła w czasie
wojny. Działała w grupie niosącej pomoc
więźniom Oświęcimia. Jej ciało spalono
w obozowym krematorium. Nie ma grobu,
lampa na uliczce jest jedynym miejscem
pamięci – mówiła o kolejnej kobiecie Magierowa. – Jej szczególną zasługą było znalezienie zasobników cichociemnych, czyli
dokumentów i pieniędzy, które w żadnej
mierze nie mogły wpaść w ręce Niemców.
Dzięki s. Racheli udało się tego uniknąć.
Prowadząca przybliżyła także postać
Ewy Mrózek, która znalazła się w grupie
AK „Stragan” razem ze swoją kuzynką
Marią Magnusek i dwoma braćmi. Trafili
do wywiadu.
– W wywiadzie pracowały elity, najmądrzejsi ludzie. Niestety, 15.04.1945 roku
mężczyźni zostali rozstrzelani. Ewa trafiła
do więzienia, ale nie skazano jej na karę
śmierci. Takiego szczęścia nie miała jej
kuzynka. W tamtym okresie zginęło ok.
200 kobiet z naszego obszaru – opowiadała
Magierowa. – Ewa wróciła po wojnie do
domu, opiekowała się maleńkim dzieckiem
jednego ze swoich braci. Gdy dowiedziała
się, że jeden jej brat przeżył i znajduje się
w Londynie, pojechała do niego. Tam wyszła za mąż za Adolfa Pilcha. Przebywali
w Anglii do końca zycia.
Agnieszka Jarczyk
23 marca 2017 r.

NOWE WYZWANIA

SZEJÓW

Już w najbliższy weekend odbędzie się inauguracja Rajdowych Mistrzostw Czech.
Rywalizację otwiera Rajd Valasska, w którym bracia Szejowie po raz pierwszy wystartują w Fordzie Fiesta R5 w nowym zespole GK Forge Rally Team.

Na starcie rajdu z bazą w Międzyrzeczu
Wołoskim pojawi się cała czołówka czeskiego czempionatu. Lista zgłoszeń liczy
83 załogi, w tym 13 samochodów klasy
R5, 3 WRC, 17 Grupy N i 6 Porsche 997
GT3. Jarosław i Marcin Szejowie ruszają
do rywalizacji z 16. numerem startowym.
– Po bardzo intensywnych tygodniach
przygotowań odliczamy już dni do pierwszego rajdu. Na testach mieliśmy okazję
pojeździć w bardzo różnych warunkach
i czuję się coraz lepiej w Fieście. Mam
jednak świadomość, że to dopiero początek,
a żeby wyczuć ten samochód i jechać nim
naprawdę szybko, potrzeba nam jeszcze
dużo nauki – mówi Jarosław Szeja. – Wszyscy nasi rywale mają za sobą doświadczenia
w samochodach R5, WRC czy S2000,
więc w tym gronie jesteśmy prawdziwymi
debiutantami.
Jak zaznacza, przed nimi masa pracy,
ale mają wsparcie profesjonalnego zespołu
o ogromnym doświadczeniu.
– Z dużym optymizmem patrzę na
najbliższe miesiące. Cel na ten rajd to czy-

sta jazda, kolejne ważne kilometry oesowe
i meta, bez presji wyniku i prędkości. To
w tym momencie jest dla nas najważniejsze – mówi.
Marcin Szeja dodaje, że będzie to dla
ich załogi trzeci start w Rajdzie Valasska,
jednak ten zapowiada się najbardziej emocjonująco.
– Po kilometrach przejechanych na testach, z mojej perspektywy samochód
daje duży komfort jazdy i lepsze poczucie
bezpieczeństwa pod tym względem, że dużo
lepiej się prowadzi i nie jest tak nerwowe
w porównaniu do Subaru. Zdecydowanie
największe wrażenie robi zawieszenie
i rozłożenie masy, dzięki czemu Ford
jest bardziej stabilny i przewidywalny.
Możliwości tego samochodu są ogromne,
ale wszystkiego tego trzeba się nauczyć
i wypracować kilometrami przejechanych
odcinków – zauważa Marcin Szeja. – Awans
do grona załóg walczących w generalce
rajdu i przesiadka do tak zaawansowanego
technicznie samochodu sprawia, że czeka
nas jeszcze większe wyzwanie, chociaż na

MISTRZOWIE POLSKI
(cd. ze str. 1)
W rywalizacji mężczyzn wystąpiło nie 4:4 doznał Karol Drzewiecki, punkt
8 drużyn i, jak podkreślają komentato- w grze pojedynczej wywalczył Materzy, rywalizacja była zacięta i ciekawa. usz Kowalczyk, dzięki czemu wszystW turnieju wzięło udział wielu tenisistów ko rozstrzygnęło się w deblu. W duecie
z Kapasiem na korcie stanął bardzo donotowanych w rankingu ATP.
W meczu o brąz zmierzyli się ze sobą świadczony Filip Urban, jednak tenisiści
gospodarze imprezy - Centrum Bydgoszcz UKS Beskidy Ustroń przypieczętowali
oraz UKS Omega Smolec, ale dopiero tytuł, zwyciężając w dwóch setach.
Prezes UKS Beskidy i trener mistrzów
spotkanie o złoto dostarczyło kibicom
i drużynom olbrzymie emocje. Faworyta- Aleksander Panfil zapowiadał, że ustrońmi zdawali się być zawodnicy Grunwal- scy tenisiści powalczą o najlepsze miejsca
du Poznań, dodatkowo Grzegorz Panfil w mistrzostwach Polski, gdyż powstała
przegrał pierwszego singla z Andriej Ka- drużyna seniorska z dużym potencjałem, a
pasiem, aktualnym halowym mistrzem pojawienie się w UKS Panfila i KowalczyPolski, ale po tym, jak kontuzji przy sta- ka znacznie wzmocniło zespół. Mistrzo23 marca 2017 r.

		

tę chwilę po prostu się cieszę i nie mogę
się doczekać startu. Chcemy pokazać się
kibicom z jak najlepszej strony, ale trzeba zachować chłodną głowę, bo o błędy
w Valassce nietrudno, a potrafią być bardzo
kosztowne.
Obaj mówią, że Rajd Valasska jest bardzo
wymagający, choćby dlatego, że jest jednym z najszybszych w tych mistrzostwach.
I choć dotychczasowe starty ich załogi nie
można zaliczyć do udanych, mają nadzieję,
że w tym roku przełamią złą passę.
– Liczę na to, że mocne wsparcie polskich
kibiców również nam pomoże – dopowiada
Jarosław Szeja.
Jakie sukcesy odnieśli do tej pory bracia
Szejowie?
2009 – zdobywcy Pucharu w Klasyfikacji
Generalnej / Rajdowy Puchar Polski (Honda Civic Type-R)
2010 – Wicemistrzowie Pucharu Clio
Cup / Rajdowe Mistrzostwa Polski (Renault
Clio Sport)
2012 – zwycięzcy Klasy 5 / Rajdowy
Puchar Polski (Opel Astra GSi)
2013 – zdobywcy Pucharu w Klasyfikacji
Generalnej / Rajdowy Puchar Polski (Citroen C2 R2 Max)
2014 – Mistrzowie Pucharu Fiesty / Klasy
6F / Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa
Polski (Ford Fiesta R2)
2014 – II Wicemistrzowie Grupy 2WD /
Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski
(Ford Fiesta R2)
2015 – II Wicemistrzowie Grupy N / Rajdowe Mistrzostwa Czech (Subaru Impreza)
2016 – zwycięzcy Barum Czech Rally
Zlin w Klasyfikacji Grupy N
2016 – Mistrzowie Grupy N / Rajdowe
Mistrzostwa Czech (Subaru Impreza)
Kalendarz Rajdowych Mistrzostw Czech
– MČR 2017 wygląda następująco:
I runda: 24-26 marca - Valašská Rally
II runda: 21-22 kwietnia - Rallye Šumava
Klatovy
III runda: 19-20 maja - 45. Rallye Český
Krumlov
IV runda: 16-17 czerwca - Agrotec Petronas Rally Hustopeče
V runda: 01-02 lipca - Rally Bohemia
Mladá Boleslav
VI runda: 25-27 sierpnia - Barum Czech
Rally Zlín (runda FIA ERC)
VII runda: 06-08 października - 38. Rally
Agnieszka Jarczyk
Příbram

stwa potwierdziły jego tezę. Ustroń stał
się liczącą siłą w świecie polskiego tenisa,
a jeszcze wiele przed nami, również za
sprawą nowo powołanej, jedynej w Polsce
Akademii Tenisowej.
(mn)
PÓŁFINAŁ
UKS Beskidy-Centrum Bydgoszcz 3:0
Grzegorz Panfil - Michał Skonieczny 6:0, 6:1
Mateusz Kowalczyk - Mikołaj Szmyrgała 3:6,
6:2, 6:3
Mateusz Kowalczyk / Grzegorz Panfil - Michał
Skonieczny / Aron Stajszczak 6:2, 6:2
FINAŁ:
UKS Beskidy-Grunwald Poznań 2:1
Grzegorz Panfil - Andriej Kapaś 2:6, 2:6
Mateusz Kowalczyk - Karol Drzewiecki 4:4
i krecz
Mateusz Kowalczyk/Grzegorz Panfil - Andriej
Kapaś/Filip Urban 7:6(4), 6:4
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„Dziękujemy za Kulturę” - Koncert, MDK „Prażakówka”
Prelekcja „Śladami Łemków” - prowadzący: Barbara
i Benedykt Siekierkowie, Muzeum Marii Skalickiej
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa
Wędkarskiego „Ustroń”, Ośrodek Rekreacji na
stawach w Hermanicach
Spotkanie ustrońskich przedsiębiorców z przedstawicielami Urzędu Pracy i Urzędu Miasta Ustroń,
MDK „Prażakówka”
Spotkanie z cieszyńskim poetą Zbigniewem Machejem, który będzie promował książkę pt.: „NAJLEPIEJ W ŻYCIU MA TWÓJ KOT”, Muzeum
Marii Skalickiej
Popis klas muzycznych Towarzystwa Kształcenia
Artystycznego, MDK „Prażakówka”

10 lat temu
Uniwersalny przyrząd.

Fot. K. Targowska
12/2017/3/R

UWAGA !!!

sklep „Wszystko dla dzieci”
i pralnia chemiczna Żena
zostały przeniesione do sklepu „Beskid” ul. 3 Maja 4.

OGŁOSZENIA DROBNE

Drewno kominkowe. (33) 85447-10.

Czyszczenie dywanów i tapicerki.
(33) 854-38-39, 602-704-384.

Spawanie, klejenie plastików.
Ustroń, ul. Obrzeżna 9. 501-444534.

KOMANDOR-Cieszyn, ul. Stawowa 27 – szafy, garderoby, zabudowy wnęk z drzwiami przesuwanymi i nie tylko… Zamów bezpłatny
pomiar. RATY 0%. 728-340-518,
33-854-22-57. www.komandor.pl
Bilety autokarowe, lotnicze, promowe. Mea Travel, Ustroń, ul.
Rynek 3, tel. (33) 444-60-40.
Usługi stolarskie, stolarstwo artystyczne. www.swiatzdrewna.pl
518-394-722

Przeprowadzki + ekipa. Usługi
transportowe. 601-47-81-08.
Cyklinowanie bezpyłowe parkietów, schodów, desek. Mocne
lakiery, 20zł/m2. 666-989-914.
Poszukuję do wynajęcia nieduży
dom lub wydzieloną część. Ustroń
lub okolica. 606-583-599.
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY USTROŃ tel. (33)854-53-98.

SPADŁ ŚNIEG
21 marca rozpoczyna się kalendarzowa wiosna. Po zimie bez
śniegu i z bardzo wysokimi temperaturami, dzień przed nastaniem
kalendarzowej wiosny spadł śnieg. Nikt tym opadem nie był szczególnie zachwycony, nawet dzieciarnia nie obrzucała się śnieżkami.

* * *

MNIEJSZA SZKOŁA, MNIEJ PROBLEMÓW
Przez ostatni miesiąc wizytował pan ustrońskie szkoły jako
członek ustanowionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
„trójek”. Kto wchodzi w skład tak zwanej trójki giertychowskiej?
Jako przedstawiciel Kuratorium Oświaty odwiedziłem wszystkie
ustrońskie szkoły. Oprócz mnie, w skład „trójki” wchodzi funkcjonariusz Policji i przedstawiciel samorządu organu prowadzącego
daną placówkę oświatową. (...) O jednej prawidłowości można
z całą pewnością powiedzieć, a dotyczy ona także Ustronia  im
mniejsza szkoła, tym mniej problemów. Uczniowie nie są anonimowi, łatwiej wychwycić problemy, obserwować niepokojące
zjawiska.

* * *

DROGA KRZYŻOWA
W niedzielę 18 marca w parafii pod wezwaniem Podwyższenia
Krzyża w Ustroniu Lipowcu odbyła się inauguracyjna I Droga
Krzyżowa mieszkańców Lipowca w plenerze. Z inicjatywy ks.
proboszcza Mariana Frelicha, który od lipca ubiegłego roku jest
nowym włodarzem parafii, został zapoczątkowany cykl corocznej
plenerowej Drogi Krzyżowej w Lipowcu. Corocznie Droga Krzyżowa będzie się odbywać w innym zakątku Lipowca.

* * *

WCZESNA WIOSNA
13 marca siew zboża rozpoczął Jan Stekla na polach w Lipowcu. Jak sam twierdzi, z tak wczesną wiosną i możliwością siewu
miano do czynienia w latach 80. ubiegłego wieku.

* * *

23-24.03		 Elba					 ul. Cieszyńska 2		 tel. 854-21-02
25-26.03		 Centrum					 ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
27-28.03			Lawenda					 ul. Skoczowska 137 		 tel. 855-10-14
29-30.03 Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1 tel. 856-11-93
31.03-1.04 Centrum					 ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
2-3.04				 Pod Najadą					 ul. 3 Maja 13			 tel. 854-24-59
4-5.04				 Centrum					 ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
6-7.04				 Na Szlaku					 ul. 3 Maja 46 			 tel. 854-14-73
8-9.04				 Rumiankowa					 ul. Skoczowska 76		 tel. 300-30-40
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście.

14 Gazeta Ustrońska

BRĄZOWY MEDAL
13 i 14 marca w Zakopanem odbyły się Międzynarodowe
Mistrzostwa Polski Seniorów w Snowboardzie. Co prawda mistrzostwa nie odbyły się w samym Zakopanem, ale to wszystko
z powodu tegorocznej zimy. Wystartowało 40 mężczyzn, a wśród
nich jedyny ustroniak Marcin Szeja reprezentujący barwy AZS
AWF Kraków. (...) Wcześniej M. Szeja startował w Mistrzostwach
Czech i tam również spisał się bardzo dobrze. W slalomie gigancie
zajął 3. miejsce, po przegranym półfinale z tym samym zawodnikiem z Ukrainy Josifem Penjakiem, który wyprzedził go o jedno
miejsce w mistrzostwach Polski. Natomiast w slalomie M. Szeja
zajmuje 4. miejsce. Tu w półfinale przegrywa z Przemysławem
Buczyńskim z Zakopanego(…).
Wybrała: (mn)
23 marca 2017 r.

x

Rysunek Kamili Małyjurek, uczennicy klasy III Gimnazjum nr 2.

GRYPA PTAKÓW
ROZPORZĄDZENIE NR 3/HPAI/2017

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie z dnia
17 marca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie
określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce
zjadliwej grypy ptaków, sposobu oznakowania tego
obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na
tym obszarze.

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r., poz. 266 i 470 oraz
z 2016 r.) zarządza się, co następuje:
§1.
W związku z ustaniem zagrożenia wysoce zjadliwą grypą ptaków uchyla się w całości rozporządzenie Nr 1/HPAI/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie z dnia 15 lutego
2017 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem
wysoce zjadliwej grypy ptaków, sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze
(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego opublikowany
w dniu 23.02.2017 pod pozycją 1148).
§2.
Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
§3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości
publicznej na tablicach ogłoszeń na terenie wszystkich miejscowości
objętych obszarem zagrożonym.

K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) tkanina ze złotą nicią, 8) pora przygotować je do wiosny, 9) ustroński deptak nad Wisłą,
10) naręcze kwiatów, 12) ścinano na nim głowy,
14) policyjny podczas zadymy, 15) imię żeńskie,
16) różne przedmioty, 19) zżera łodygi ziemniaków,
22) potrawa z drobiu, 23) ruciany na głowie dziewczyny, 24) rodzaj przedpłaty.
PIONOWO: 2) maszyna do szlifowania lodu, 3) polski taniec ludowy, 4) zgrzyta w maszynie, 5) odgłos
z chlewika, 6) imię męskie, 7) ptak czczony w Egipcie, 11) mroczny teren, 13) umizgiwał się do panny,
17) przytoczenie wypowiedzi, 18) potwór śnieżny,
20) imię żeńskie, 21) aplikacja do smartfona.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy do 31 marca.
		
Rozwiązanie Krzyżówki z numeru 10

PRZEBIŚNIEGI
Nagrodę w wys. 50 zł oraz kartę podarunkową na zajęcia z salsy otrzymuje: Maria Grześkiewicz z Ustronia,
Kartę podarunkową ufundowała Akademia Esprit. Ustroń, ul. Daszyńskiego 2,
piętro 1, lokal 1.
ul. Krzywaniec. Zapraszamy do redakcji.
23 marca 2017 r.
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To spotkanie sparingowe z GKS Czarni Jaworze zakończyło się wynikiem 5:1. Ostatni test mecz
z Piastem Cieszyn nasza drużyna wygrała 13:0.
Fot. M. Niemiec

CELEM AWANS
Już w sobotę pierwszy mecz o mistrzostwo ligi okręgowej okręgu Bielsko-Biała.
Drużyna Klubu Sportowego Kuźnia Ustroń po rundzie jesiennej jest liderem tabeli,
zamierza utrzymać tę pozycję i zapewnić sobie awans do IV ligi. Spotkanie inauguracyjne niebiescy zagrają z Koszarawą, która jako jedyna w pierwszej rundzie
urwała Kuźni punkty. W pierwszym meczu sezonu 2016/2017 drużyna z Żywca
wygrała na swoim boisku 1:0.

– Okres przygotowawczy rozpoczęliśmy
16 stycznia. Trenowaliśmy głównie na naszym obiekcie, a warunki pozwalają dość
komfortowo prowadzić zajęcia – mówi
trener seniorów Mateusz Żebrowski. –
Cieszę się z frekwencji na treningach, bo
naprawdę, z małymi wyjątkami, cała kadra
intensywnie ćwiczyła. Odpukać, na razie
ominęły nas jakieś urazy czy kontuzje. To
cieszy, zwłaszcza że podczas ostatniego

okresu przygotowawczego kontuzji było
dość sporo. Mam nadzieję, że zdrowie
będzie nam dopisywać przez całą rundę
rewanżową i pozwoli nam osiągnąć cel
sportowy, jaki sobie wyznaczyliśmy, czyli
awans do wyższej ligi.
Początek rundy to czas personalnych
roszad w drużynach. Z ustrońskiej odszedł
jeden zawodnik z kadry młodzieżowej –
Piotr Wróbel, który został wypożyczony

TERMINARZ ROZGRYWEK
25.03.2017
01.04.2017
08.04.2017
15.04.2017
23.04.2017
29.04.2017
03.05.2017
06.05.2017
14.05.2017
21.05.2017
28.05.2017
03.06.2017
10.06.2017
15.06.2017
18.06.2017

godz. 15.00
godz. 16.00
godz. 16.00
godz. 13.00
godz. 15.00
godz. 17.00
godz. 17.00
godz. 17.00
godz. 17.00
godz. 14.00
godz. 17.00
godz. 17.00
godz. 17.00
godz. 16.00
godz. 16.00

KS Kuźnia Ustroń - TS Koszarawa Żywiec
KS Kuźnia Ustroń - LKS Skałka Żabnica
KS Kuźnia Ustroń - LKS Bestwina
KS Kuźnia Ustroń - LKS 99 Pruchna
LKS Leśna - KS Kuźnia Ustroń
KS Kuźnia Ustroń - PUKS Maksymilian Cisiec
RKS Cukrownik Chybie - KS Kuźnia Ustroń
KS Kuźnia Ustroń - TS Czarni-Góral Żywiec
WSS Wisła - KS Kuźnia Ustroń
LKS Bory Pietrzykowice - KS Kuźnia Ustroń
LKS Pasjonat Dankowice - KS Kuźnia Ustroń
KS Kuźnia Ustroń - MRKS Czechowice-Dziedzice
GLKS Wilkowice - KS Kuźnia Ustroń
LKS Błyskawica Drogomyśl - KS Kuźnia Ustroń
KKS Spójnia Zebrzydowice - KS Kuźnia Ustroń

do Spójni Zebrzydowice, zespołu, który
rywalizuje w okręgówce z naszą Kuźnią.
Trener Żebrowski uznał, że tam będzie miał
więcej szans na ogranie się. Pozyskano natomiast wartościowego napastnika – Łukasza Błasiaka, zawodnika doświadczonego,
który ma za sobą występy w ekstraklasie
i w pierwszej lidze, a ostatnio reprezentował
wicelidera IV ligi – GKS Radziechowy
Wieprz.
– Jeśli chodzi o sparingi, to rozegraliśmy kilka gier kontrolnych z wymagającymi przeciwnikami – podsumowuje
M. Żebrowski. – Graliśmy m.in. z Rekordem Bielsko-Biała, który jest wiceliderem III ligi, z drużynami IV-ligowymi – Podbeskidziem Bielsko-Biała II
i z Drzewiarzem Jasienica oraz spotkania z lokalnymi drużynami A-klasowymi:
Tempem Puńców (liderem skoczowskiej
A-klasy), Hejnałem Kęty, a ostatnio graliśmy dwumecz z zespołem z Mazańcowic i z Czarnymi Jaworzno – liderami
A-klasy bielskiej, które to zespoły już
jesienią mogą występować w lidze okręgowej. Ostatnim test meczem było spotkanie
z Piastem Cieszyn.
Kibice, którzy z pewnością licznie zjawią
się na meczu, obserwować będą pojedynek
z zajmującą 10. miejsce w tabeli Koszarawą
Żywiec. Tak przed meczem mówił o spotkaniu M. Żebrowski:
– Przegrana z Koszarawą na początku
sezonu to był kubeł zimnej wody wylany
na głowę. Podziałał mobilizująco na zawodników i determinacja do ostatniej minuty
charakteryzowała naszą grę w kolejnych
meczach. M. in. dzięki tej koncentracji
zaliczyliśmy piękną serię zwycięstw aż do
końca rozgrywek. Podczas okresu przygotowawczego ćwiczyliśmy motorykę,
wytrzymałość, ale spędziliśmy wiele godzin
na zajęciach z piłką, pracując m.in. nad
przejściem z ataku do obrony, z czym mieliśmy trochę problemów. Zobaczymy, jak
to zaowocuje w grze. Monika Niemiec

TABELA
PO RUNDZIE JESIENNEJ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

KS Kuźnia Ustroń
Wisła
Żywiec
Czechowice
Węg. Górka
Dankowice
Bestwina
Chybie
Drogomyśl
Koszarawa
Wilkowice
Pruchna
Zebrzydowice
Leśna
Pietrzykowice
Cisiec

42
40
32
29
27
26
25
21
18
17
16
12
11
9
7
6

54:7		
63:14		
36:15		
25:17		
32:30		
31:30		
29:18		
29:28		
22:28		
16:26		
21:34		
13:30		
18:36		
14:37		
13:34
12:44		
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