Nie istnieje żaden niedymiący węgiel kamienny czy drewno. Spalając
jedno i to samo paliwo
możemy albo dusić się dymem, albo ten dym spalać.
Więcej na str. 5

TYGODNIK MIEJSKI

UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU
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Sprawa frekwencji na zebraniach wyborczych do
zarządów osiedli od lat
wzbudza duże emocje.
Ujawniły się one również
w głosowaniu nad zmianami w statutach ustrońskich
osiedli, które to radni
uchwalili na ostatniej sesji w czwartek 22 lutego.
Więcej na str. 8

Sałatki zrobiły prawdziwą furorę.

Fot. A. Jarczyk

PRZY NAS MOGĄ SIĘ SCHOWAĆ
Kulinaria to dziedzina, która stale się rozwija. Inwencja twórcza, pomysłowość,
testowanie smaków i aromatów nie mają końca. A tego nie można odmówić Mirosławowi Kohutowi, kucharzowi Fundacji św. Antoniego, który pokazywał zainteresowanym tajniki dobrej kuchni w ramach warsztatów kulinarnych zorganizowanych
z ramienia Caritas.

– Na ogród możemy patrzeć z różnej skali, z różnej perspektywy. Może on
uzupełniać przestrzeń rolniczą, lasy. Można też na
niego patrzeć z bliska, od
środka – mówił Kawecki
ukazując swój ogród.
		Więcej na str. 12

(cd. na str. 9)

ZDROWE PROGRAMY
Około 42 tysiące złotych planuje wydać w tym roku Miasto Ustroń na realizację
programów zdrowotnych. Dwie pierwsze opisane poniżej akcje są w trakcie realizacji, o wdrożeniu następnych dopiero co zdecydowała Rada Miasta Ustroń. Gdy
procedurom stanie się zadość i uchwały zaczną obowiązywać, podamy informacje,
jak korzystać z kolejnych bezpłatnych badań i szczepień.

We wstępie do wydanego w 2017 roku
wodawcę. Wskazać należy, że świadomość
raportu o wydatkach jednostek samorządu
w zakresie konieczności kształtowania
terytorialnego na ochronę zdrowia, który
lokalnej polityki zdrowotnej na przezamówił dwutygodnik samorządu terytostrzeni lat nie uległa znacznej poprawie,
rialnego „Wspólnota”, czytamy:
gdyż w 2015 roku aż w 1322 gminach w
Z raportu wynika, że w 2006 roku,
Polsce w 90% wydatki na ochronę zdrow 1382 gminach w Polsce ponad 90%
wia stanowiły wyłącznie wydatki na tzw.
wydatków na ochronę zdrowia stanowiły
alkoholówkę.
wydatki na programy w zakresie przeW Ustroniu od 1990 roku wdrażano
ciwdziałania alkoholizmowi. To oznacza,
różne projekty zdrowotne i profilaktyczże w wielu gminach zadania z zakresu
ne. Obecnie w naszym mieście realizowaochrony zdrowia ograniczono do zadań
ne są 2 programy, kolejne 2 przypadną na
obligatoryjnych, nakładanych przez ustalata 2018-2023.
(cd. na str. 4)
1 marca 2018 r.
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CZAS TO PIENIĄDZ
DZIELENIE GO Z INNYMI NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ
W Klimatycznej Szkole Podstawowej
nr 2 w Ustroniu realizowany jest projekt „Odkrywcy świata ekonomicznego”,
w ramach nawiązanej współpracy między
szkołą a Uniwersytetem Śląskim. Jednym
z zamierzeń dr Renaty Raszki z Wydziału
Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ, która prowadzi zajęcia z trzecioklasistami
w ramach tego projektu, było odwiedzenie
wraz z dziećmi mieszkańców Miejskiego
Domu Spokojnej Starości w Ustroniu.
W porozumieniu z pracownikami MDSS
w Ustroniu udało się zorganizować dwa
spotkania: w grudniu 2017 i w styczniu
2018. Były to warsztaty poprowadzone
przez panie mgr Elżbietę Dobkowską
i Magdalenę Dyło, w ramach projektu
ERASMUS+ „Kreatywna terapia zajęciowa jako jeden z filarów aktywności
w domach opieki społecznej”, realizowanego przez MDSS w Ustroniu.
Do tej pory współpraca MDSS ze szkołami opierała się na biernym odbiorze
tego, co przygotowały dzieci dla seniorów

to i owo
z
okolicy
W Zameczku Prezydenckim
w Wiśle Czarnem prezydent
RP Andrzej Duda podejmował
harcerzy. Okazją był doroczny
Dzień Myśli Braterskiej. Zapłonęła watra, brzmiały harcerskie piosenki.

* * *

Sąd ziemski w nadolziańskim
grodzie zbierał się ongiś dwa
razy w roku. Jego członków
wybierano spośród szlachciców cieszących się najwięk-
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(przedstawienie, laurka lub drobny prezent). Takie inicjatywy są bardzo dobre,
jednak seniorzy są w nich tylko odbiorcami. Tym razem seniorzy mieli możliwość
zrobienia czegoś razem z dziećmi.
Warsztaty zostały przeprowadzone
z wykorzystaniem techniki graficznej na
żel padzie. Sama technika nie ma tutaj
wielkiego znaczenia. Wartość stanowi to,
co wydarzyło się w trakcie owych dwóch
spotkań. Zapoznanie się z nową techni-

ką było tylko pretekstem do budowania
relacji pomiędzy dwoma pokoleniami
dzieci i seniorów. W ciągu jednej godziny udało się osiągnąć to, co czasem
trudno wypracować mając do dyspozycji
o wiele więcej czasu. Bardzo szybko
nawiązały się relacje, rozmowy, a nawet
udało się odkryć wspólne pasje. Jeden
z seniorów jest bardzo dobrym szachistą
i zmierzył się z najlepszym szachistą
z młodego pokolenia. Pojedynek był wyrównany. Niesamowite wrażenie wywarł
na nas uczeń, który zainteresował się jedną
z seniorek, wycofaną i raczej zamkniętą.
Udało się nawiązać kontakt, w wyniku
którego osoba z dużymi deficytami związanymi z procesem starzenia się mogła
poczuć bliskość drugiej osoby oraz radość
ze współdziałania.
Zajęcia okazały się dużym sukcesem.
Dzieci, pedagodzy i gospodarze wydarzenia „mają apetyt” na więcej tego typu
spotkań. Do powodzenia opisanej inicjatywy z pewnością przyczyniły się umiejętnie
przeprowadzone rozmowy wychowawczyń, pani mgr Marceli Foltyn i pani mgr
Eryki Szurman, z uczniami przed i po wizycie w MDSS. Wspólne prace plastyczne dzieci i seniorów podziwiać można
w świetlicy MDSS oraz budynku Klimatycznej SP nr 2 w Ustroniu. Mamy
nadzieję, że jest to tylko początek bardzo
owocnej współpracy, dzięki której seniorzy będą nawiązywać głębsze relacje
z dziećmi. Dla uczniów jest to możliwość
uczenia się tego, że poprzez swoją obecność i okazanie zainteresowania można
wnieść radość i nadzieję w życie drugiej
osoby.
M. Dyło i R. Raszka

ELEKTRONICZNA USTROŃSKA

Istnieje możliwość zakupu naszej „Gazety Ustrońskiej” w wersji
cyfrowej dla siebie lub kogoś bliskiego, kto np. mieszka poza Ustroniem,
a ciekawią go sprawy miasta.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie maila na adres redakcji:
gazeta@ustron.pl, na który odeślemy formularz zamówienia. Zamówić
można minimum 10 kolejnych numerów, cena 1,63 zł + 23% Vat za numer.
Pliki będą wysyłane na wskazany adres e-mail w dniu wydania (zwykle
jest to czwartek) do godz. 12.

szym szacunkiem. Obecnie stolica powiatu ma sąd rejonowy.

* * *

Gościem burmistrza Wisły
Tomasza Bujoka był charge d'affaires ambasady Indii
w Warszawie, Amarjeet Singh
Takhi. Rozmawiano o nawiązaniu współpracy w ramach
Festival of India.

* * *

Po gruntownej konserwacji na
fasadę kamienicy przy ulicy
Głębokiej 7 w Cieszynie powróciło tondo, czyli okrągły
obraz, który przedstawia Trójcę Świętą. To nowa atrakcja
turystyczna.

* * *

Problem z modernizacją trybuny na boisku RKS Cukrow-

nik w Chybiu. Firma rozebrała
starą konstrukcję i… przerwała roboty. Gmina szuka nowego wykonawcy, ale chętnych
brak.

mowych, które noszą nazwę
cieszynit.

* * *

* * *

Między ulicami Michejdy
i Czarnym Chodnikiem w Cieszynie znajduje się tzw. Bosak.
Nazwa ta pochodzi od franciszkanów, którzy mieli zwyczaj
chodzenia na bosaka.

* * *

W koreańskim PjongChang dobiegły końca Zimowe Igrzyska
Olimpijskie. Nasz region miał
sześciu reprezentantów. Startowali Adam Cieślar i Paweł
Słowiok (dwubój klasyczny),
Dominik Bury i Kamil Bury
(biegi narciarskie) oraz Mateusz Ligocki (snowboard) i Piotr
Żyła (skoki narciarskie). Nikt
nie zdobył medalu… (nik)

Planowany jest remont ulicy
Cieszyńskiej (droga powiatowa 2608S) w Dzięgielowie.
Roboty obejmą ponad 500-metrowy odcinek, od skrzyżowania z ulicą Krótką do skrzyżowania z ulicą Targoniny,
biegnący w sąsiedztwie szkoły
podstawowej.
Na południe od potoku Puńcówka występują łupki cieszyńskie. Ich warstwy mają
grubość do 300 m. W łupkach
pojawiają się żyły skał mag-

* * *

1 marca 2018 r.

KRONIKA MIEJSKA
TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

6.03.2018 r. o godzinie 9.00 w OSP Ustroń Lipowiec odbędzie się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu
miejskim.

* * *

STRAŻ MIEJSKA

Numer alarmowy 112

19 II 2018 r.
Strażnicy miejscy kontrolują rejony wokół placówek szkolnych.
20 II 2018 r.
Kontrole przydomowych kotłowni
na prywatnych posesjach przy
ulicach Katowickiej, Wiśniowej
i Długiej.
21 II 2018 r.
Sprawdzano przydomowe kotłownie na prywatnych posesjach przy
ulicach Sportowej i Źródlanej.
22 II 2018 r.
Kontrole przydomowych kotłowni
na prywatnych posesjach przy
ulicach Skoczowskiej i Wiśniowej.
23 II 2018 r.
Mandatem w wysokości 100 zł
ukarano mieszkankę Skoczowa,
która rozwieszała ogłoszenia
w miejscach publicznych do tego
nie przeznaczonych. Wszystkie
ogłoszenia zostały zdjęte.
24 II 2018 r.
Kontrole przydomowych kotłowni
na prywatnych posesjach przy ul.
Wiśniowej.
25 II 2018 r.
Interwencja na ul. Szpitalnej
w sprawie rannej sarny. Zwierzę
zostało przewiezione do cieszyńskiego schroniska.
(aj)

Policja Ustroń
33 856-38-10
33 854-34-13
Straż Pożarna Polana

WEEKEND PLUS SIZE

Z okazji Dnia Kobiet 10 marca zapraszamy na wydarzenie pod
nazwą „Weekend Plus Size”. Gwiazdą weekendu będzie pani
Joanna Cesarz – laureatka I edycji programu „Supermodelka
plus size”. Podczas weekendu będą odbywały się między innymi
warsztaty: brafittingu, wizażu, kreowania wizerunku. Serdecznie
zapraszamy do udziału wszystkie panie. Szczegóły związane
z wydarzeniem znajdują się na naszej stronie internetowej www.
orw-muflon.com.pl

* * *

WYKŁAD
KS. PROF. JÓZEFA BUDNIAKA

Muzeum Ustrońskie oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie
Ekumeniczne zapraszają na wykład ks. prof. Józefa Budniaka
na temat: „Ikony ekumenii na Śląsku Cieszyńskim”. Spotkanie
odbędzie się w Muzeum Ustrońskim 9 marca 2018 r. (piątek)
o godz. 16:00.

* * *

33 854-59-98
Wodociągi

33 854-34-96
33 854-22-44

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

IRAN - OD ZATOKI PERSKIEJ
PO GÓRY ELBURS

Urząd Miasta

Muzeum Marii Skalickiej zaprasza w sobotę 10 marca 2018
o godz. 16.00 na ilustrowaną prelekcję Barbary i Benedykta
Siekierków. Spodziewamy się, że będzie to spotkanie pełne
kolorów i muzyki irańskiej. Aż 160 slajdów zilustruje tę podróż, którą proponujemy wszystkim, a zwłaszcza paniom. Będą
niespodzianki - bo w marcu każdy pan pamięta o kwiatach dla
dam. Wstęp wolny.

* * *

33 857-93-00

SPOTKANIE MIŁOŚNIKÓW
KUŹNI USTROŃ
Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń zaprasza na comiesięczne spotkanie w poniedziałek, 5 marca o godz. 10.00
w Muzeum Ustrońskim.

* * *

SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje, że 9 marca
o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Ustroniu (sala sesyjna)
odbędzie się szkolenie dla rolników dotyczące: - wypełniania
wniosków o przyznanie płatności na rok 2018 rok, - ograniczeń
i obowiązków wynikających ze stosowania w gospodarstwach
rolnych nawozów azotowych i naturalnych.
Szkolenie poprowadzą pracownicy ŚODR Oddz. Bielsko-Biała
i ARiMR w Międzyświeciu.
Od 15.03.2018 do 15.05.2018 w piątki w godzinach 8.00-15.00
w UM w Ustroniu (sala sesyjna) doradca rolny udzielać będzie
pomocy w wypełnianiu wniosku za pośrednictwem nowej aplikacji eWniosekPlus.

* * *

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Zoﬁa Roman
lat 75
ul. Skalica
Barbara Heczko
lat 68
os. Manhatan
Anna Lorek
lat 82
ul. Nadrzeczna
Albin Stec
lat 76
ul. Źródlana
9/2018/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

WAŻNE TELEFONY

WYKŁADY
Z HISTORII SZTUKI
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ustroniu zaprasza na „Spotkania z obrazami mistrzów”, o których opowie Dariusz Gierdal.
7 marca
- MUSEE D'ORSAY – PARYŻ
godz. 17.00 Impresjoniści – twórcy XIX wieku
14 marca - NATIONAL GALLERY – LONDYN
godz. 16.00 Od renesansu do XIX wieku
21 marca - MUZEUM NARODOWE – KRAKÓW
godz. 17.00 Skarby Malarstwa Duże i Małe
Wykłady odbędą się w Oddziale Muzeum Ustrońskiego Zbiory
Marii Skalickiej. Wstęp wolny.
9/2018/3/R

RYBY ŻYWE, PATROSZONE, WĘDZONE

karp, amur, pstrąg, jesiotr, węgorz i inne

Gospodarstwo Rybne Nierodzim, ul. Żwirowa 4a
od czwartku do soboty: 11.00-17.00

w inne dni na telefon:509-940-503
9/2018/2/R

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

1 marca 2018 r.
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- SALUS Sp. z o.o. ul. Pod Skarpą 6,
43-450 Ustroń.

SZCZEPIENIA DZIECI
PRZECIW MENINGOKOKOM

Dzieci ze żłobka zostaną zaszczepione przeciw meningokokom. Fot. Arch. Żłobka Miejskiego

ZDROWE PROGRAMY
(cd. ze str. 1)

SZCZEPIENIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM
BRODAWCZAKA LUDZKIEGO
(HPV)

Korczago, ul. Skoczowska 137, 43-450
Ustroń;
- PRAKTYKA GRUPOWA LEKARZY
POZ. S.C. Niepubliczny ZOZ, ul. Mickiewicza 1, 43-450 Ustroń.

Od dwóch lat nastoletnie mieszkanki
naszego miasta szczepione są w zakresie
profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w ramach programu
pn. „Szczepienia w zakresie profilaktyki
zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego
(HPV) w Mieście Ustroń na lata 20162018”. To akcja skierowana do dziewcząt
urodzonych w 2005 r.
Zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) są jedną z głównych przyczyn groźnych zachorowań na raka szyjki
macicy, będącego jedną z najczęstszych
przyczyn zgonów wśród kobiet. W Polsce
zapada na ten typ nowotworu ponad 3 600
kobiet rocznie, z czego umiera co roku
około 2 000 – jest to jeden z najwyższych
wskaźników umieralności w Europie.
Wiele krajów europejskich zdecydowało
już o finansowaniu szczepień przeciw
HPV ze środków publicznych. Również
w Polsce niektóre samorządy, aktywnie
działające na rzecz profilaktyki zdrowotnej, postanowiły z własnego budżetu
sfinansować te szczepienia oraz akcję
edukacyjną.
Aby przystąpić do programu profilaktycznego, należy udać się do niżej
wymienionych przychodni, które są
operatorami Programu i ustalić termin
szczepienia:
- RODZINNA PRAKTYKA LEKARSKA Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c. T. Recman, M. Kunkel –

SZCZEPIENIA OCHRONNE PRZECIW KLESZCZOWEMU ZAPALENIU MÓZGU
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W tym roku po raz pierwszy mieszkańcy Miasta Ustroń będą mogli zaszczepić
się przeciw kleszczowemu zapaleniu
mózgu w ramach programu pn. „Szczepienia ochronne przeciw kleszczowemu
zapaleniu mózgu dla mieszkańców Gminy
Ustroń na lata 2017-2022”.
W województwie śląskim w latach
2005-2015 zarejestrowano zachorowania
na kleszczowe zapalenia mózgu. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach podkreśla, że zbyt mało
mieszkańców województwa śląskiego
korzysta z tego typu szczepień ochronnych, które pozostają najskuteczniejszą
formą profilaktyki przeciw kleszczowemu
zapaleniu mózgu.
Aby przystąpić do programu profilaktycznego, należy udać się do niżej wymienionych przychodni, które są operatorami
programu i ustalić termin szczepienia:
- RODZINNA PRAKTYKA LEKARSKA Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c. T. Recman, M. Kunkel –
Korczago, ul. Skoczowska 137, 43-450
Ustroń,
- PRAKTYKA GRUPOWA LEKARZY
POZ. S.C. Niepubliczny ZOZ, ul. Mickiewicza 1, 43-450 Ustroń,

Na sesji 22 lutego Rada Miasta Ustroń
uchwaliła również przeprowadzenie
szczepień przeciwko meningokokom dla
dzieci zamieszkałych na terenie Ustronia,
będących pod opieką żłobków. Program
obowiązywał będzie w latach 2018-2023.
Wzięto pod uwagę, że czynniki ryzyka
wystąpienia inwazyjnej choroby meningokokowej to m.in. wiek (od 3 miesięcy
do 5. roku życia oraz od 15. do 24. roku
życia), przebywanie w środowiskach
zamkniętych (żłobki, przedszkola, domy
dziecka), zachorowania w najbliższym
otoczeniu, osłabiona odporność, złe warunki socjalne oraz czynnościowy lub
anatomiczny brak śledziony. U osób z
grup wysokiego ryzyka choroba może
mieć przebieg piorunujący i prowadzić do
śmierci w ciągu kilku godzin. (...)
Szczepienie przeciw inwazyjnym zakażeniom Neisseria meningitidis jest szczepieniem zalecanym w Programie Szczepień Ochronnych Ministerstwa Zdrowia,
ze szczególnym wskazaniem osób z grup
podwyższonego ryzyka, w tym populacji
omawianej w programie: niemowlętom od
ukończenia 2. miesiąca życia i dzieciom
przebywającym w żłobku.
Szacuje się, że w latach 2018-2020 szczepieniami objętych zostanie ok. 69 dzieci
uczęszczających do żłobka w Ustroniu,
a w 2019-2023 kolejne 69. Koszt realizacji całego programu to 139.620 zł.

BADANIA KRWI
POD KĄTEM BORELIOZY
W Polsce obserwuje się tendencję wzrostową zachorowań na boreliozę, stąd
uchwała radnych o realizacji programu
badania krwi ustroniaków pod kątem tej
choroby. Na przestrzeni ostatniej dekady
liczba nowych przypadków wzrosła prawie trzykrotnie. W 2013 r. nastąpił wzrost
zachorowań i od tamtego czasu liczba
zachorowań utrzymuje się na poziomie
ponad 12.000 chorych rocznie. (...) W
2015 w woj. śląskim zapadalność zarejestrowano na poziomie 45,9/100.000 osób,
hospitalizowanych było 10,9% wszystkich chorych. W 2016 roku zapadalność
na boreliozę wyniosła 71,5/100.000, zachorowały 3.264 osoby. Powiat cieszyński w 2015 roku był trzecim powiatem
w woj. śląskim pod kątem zapadalności
na boreliozę, wynosiła ona 87,8/100.000,
zachorowało 156 osób. W roku 2016
zapadalność wyniosła 161/100.000, zachorowało 286 osób.
W uzasadnieniu do uchwały wprowadzającej program napisano również, że
jest on skierowany do wszystkich mieszkańców Ustronia. Planuje się przebadać
rocznie 100 osób, w sumie 600 osób.
Na badania, wizyty lekarskie, promocję
i akcje uświadamiające planuje się przeznaczyć 150.000 zł przez 6 lat.
Monika Niemiec
1 marca 2018 r.

GDZIE DA SIĘ PALIĆ OD GÓRY?
W każdym kotle - piecu, gdzie wylot spalin jest NAD paliwem.

CZYSTSZE I TAŃSZE
Nie istnieje żaden niedymiący węgiel
kamienny czy drewno. Spalając jedno
i to samo paliwo możemy albo dusić się
dymem, albo ten dym spalać. Nowoczesne kotły automatyczne spalają dym, bo
fabrycznie zastosowano w nich poprawną
technikę palenia. Technikę tę można prze-

drewno aż w 2/3 składa się z palnych gazów. Kto bogatemu zabroni wyrzucać kominem 1/3 do 2/3 paliwa, za które zapłacił?
Jest kilka sposobów, by palić węglem
i drewnem czyściej i efektywniej. W dowolnym piecu da się zastosować przynajmniej jeden z nich, a więc nie ma takiego

PRAWIDŁOWE SPALANIE TO BEZDYMNE SPALANIE

nieść także do innych pieców i kotłów czy
nawet ogniska.
• Dym i smród powstaje wtedy, gdy
dużą ilość paliwa podpalasz od dołu lub
wrzucasz na żar. Całe to paliwo gwałtownie
się podgrzewa, naraz uwalniając mnóstwo
lotnej smoły, której nie da się dopalić
najpierw przez brak wysokiej temperatury
a potem, gdy temperatura już jest, przez
brak wystarczających ilości powietrza, bo
lotnej smoły jest naraz za dużo.
• Spalanie bez dymu osiąga się podpalając paliwo od drugiej strony – od góry.
Wtedy żar powoli podgrzewa paliwo poniżej, lotne smoły uwalniane są stopniowo,
a warstwa żaru daje wysoką temperaturę,
w której wszystko dopala się do przejrzystych spalin.
Dlaczego warto palić bez dymu? Najistotniejszy powód to oszczędność paliwa:
każdy węgiel (polski, rosyjski, najtańszy
i najdroższy) zawiera ~300kg smoły,
z której – przy kiepskim spalaniu – powstaje dym i sadza, natomiast przy poprawnym
spalaniu – masz dodatkowe ciepło. Z kolei
1 marca 2018 r.

		

pieca, który musiałby kopcić. Najłatwiej po
prostu zacząć dokładać mniejszymi porcjami, jednak najlepsze efekty daje cykliczne
rozpalanie od góry.
Większość ludzi w pierwszym odruchu
puka się w czoło lub drapie po głowie, bo

przecież to niemożliwe, żeby węgiel czy
drewno zapalić od góry! Całe życie uczono
nas, że chcąc cokolwiek podpalić, ogień
podkłada się pod spód, a nawet wtedy bywa
trudno. A jednak to działa, bo ogień grzeje
też to, co pod nim. Działa to wolniej i dzięki
temu – oraz dzięki przeniesieniu warstwy
żaru NAD warstwę zimnego jeszcze paliwa – możliwe jest dokładniejsze, wręcz
bezdymne spalanie węgla czy drewna.
Paliwo rozpalone od góry wypala się
dwuetapowo: najpierw spalają się gazy,
czyli cały ten dym i smród, a koks zostaje
na później.
W drugim odruchu ludzie pytają: jak
dokładać? Po rozpaleniu nie dokłada się
– jest to palenie cykliczne większej ilości
paliwa. Owszem, z przymusu, bo nie ma jak
sensownie wepchnąć paliwa pod żar. Ale na
co dzień nie jest to tak wielki problem jak
się wydaje, tak samo jak da się jeździć na
rowerze bez bocznych kółek, choć przecież
powinien się przewracać na bok.
Typowy poprawnie dobrany kocioł grzeje
na jednym załadunku węgla w najgorszym
razie około 12 godzin. Przeważnie więc
cała praca w kotłowni ogranicza się do
10–15 minut na załadunek i rozpalenie.
W srogi mróz może być konieczne rozpalenie dwa razy na dobę. Wszystko zależy
od paliwa (węgiel spala się dłużej, drewno – szybciej), wielkości kotła (raczej są
za wielkie), izolacji budynku i aktualnej
pogody. Nie zawsze jest konieczne grzanie
na okrągło, aby stale mieć komfortową
temperaturę w domu. Poza tym, mając
resztkę żaru po rozpaleniu od góry możesz
zawsze dołożyć niewielkimi porcjami lub
sposobem kroczącym.
Co daje rozpalanie od góry? Wedle dostępnych wyników badań rozpalenie tego
samego paliwa w tym samym kotle, ale od
drugiej strony niż zwykle, obniża emisję
pyłów o ponad 50%. Tak banalnie prosto
możesz od zaraz zmniejszyć co najmniej
o połowę twój wkład do smrodu i smogu
za oknem – i jeszcze na tym zarobisz,
bo spalając dym będziesz mieć w domu
zauważalnie cieplej za te same pieniądze!
Ile można oszczędzić? Tego na razie
nikt oficjalnie nie zbadał, ale na podstawie
wieloletnich doświadczeń ludzi mówimy
orientacyjnie o możliwej oszczędności ok.
30% opału. Są tacy, którzy spalają o połowę
mniej – ale to tylko świadczy o tym, jak
kolosalne ilości opału dotąd marnowali.

W KTÓRYCH PIECACH I KOTŁACH NIE PALI SIĘ OD GÓRY?
Wszędzie tam, gdzie wylot spalin z paleniska jest POD paliwem.

Gazeta Ustrońska 5

27 UCHWAŁ
Pierwsza w tym roku sesja Rady Miasta Ustroń odbyła się 22 lutego. Obrady prowadził przewodniczący RM Artur Kluz i jak na każdej sesji podejmowanie uchwał
rozpoczęły zmiany w budżecie. Zreferowała je skarbnik miasta Aleksandra Łuckoś,
a prowadzący obrady przewodniczący RM wydał pozytywną opinię jako przewodniczący Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa.

ZMIANY W BUDŻECIE
Zmiany związane były m.in. z realizacją programu unijnego w szkołach,
realizacją programu ograniczenia niskiej
emisji, ale także przesunięcia środków w
wys. 19.650 zł z wydatków bieżących
na kulturę fizyczną na realizację nowego zadania pn. „Zakup urządzeń do
skateparku pod Palenicą”. W ten sposób
pozyskano środki na wyposażenie skateparku, które miało być sfinansowane
z budżetu obywatelskiego dla Osiedla
Ustroń Polana. Nie udało się jednak
wyłonić w konkursie wykonawcy, który
zrealizowałby usługę za taką kwotę.
Żeby powstał skatepark, miasto pokryje

koszty zakupu urządzeń, a za transport
i montaż zapłaci Stowarzyszenie Jaszowiec, którego celem jest ożywienie
dzielnicy wczasowej. Za tą uchwałą oraz
za uchwałą zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową głosowało 11 spośród
13 obecnych radnych (nieobecni byli
radni: Grzegorz Krupa i Roman Siwiec),
od głosu wstrzymali się radni: Stanisław
Malina i Jan Zachar.

EKOLOGICZNE POŻYCZKI
Kolejną uchwałą radni zdecydowali
o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-

cach w wys. 483.840 zł na dofinansowanie
zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji
w budynkach jednorodzinnych w mieście
Ustroń”. Uruchomienie pożyczki nastąpi
w 2018 roku, a spłata w latach 2019-2023
z dochodów własnych miasta. Pieniądze
przeznaczone będą na wymianę pieców
w ok. 80 domach w ramach 10. już edycji programu, w którym z możliwości
dofinansowania skorzystało w sumie prawie 240 rodzin. Od głosu wstrzymał się
J. Zachar.
Zdecydowano o zaciągnięciu jeszcze jednej pożyczki w wys. 306.200 zł
w WFOŚiGW na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do
budynków w rejonie ul. Skoczowskiej
i Orzechowej”. Pożyczkę spłacać będziemy
w latach 2019-2023. Od głosu wstrzymał
się J. Zachar.

NOWI INKASENCI,
STARY TYDZIEŃ ZDROWIA
Jednogłośnie zmieniono uchwałę
o inkasentach wprowadzając zmiany
w nazwie, skreślając i dodając podmioty
pobierające podatek, w tym przypadku
opłatę uzdrowiskową.
Decyzją radnych Miasto Ustroń udzieli pomocy finansowej dotacją celową
w wys. 5.000 zł Powiatowi Cieszyńskiemu na organizację zadania pn. „Wakacyjny Tydzień Zdrowia”. Podczas tej
cyklicznej akcji prowadzone są m.in.
bezpłatne badania, konsultacje, wykłady,
a w tym roku będzie się ona odbywać
w naszym mieście od 2 do 6 lipca. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

SZKOŁA Z PRZEDSZKOLEM

W ostatnią sobotę, 24 lutego doszło w naszym mieście do dwóch pożarów. Strażacy interweniowali na ul. A. Brody, gdzie zostali wezwani do palących się drzwi garażu budynku
jednorodzinnego. Ogień ugaszono, ale ucierpiał 88-letni właściciel domu, który z objawami
zatrucia został przewieziony do szpitala.
Drugi pożar wydarzył się w budynku plebanii parafii św. Anny w Nierodzimiu przy ul. Zabytkowej. Nieszczelny przewód kominowy sprawił, że zajął się opał w kotłowni. Nikt nie
ucierpiał, straty oszacowano na 5 tys. zł.
Na zdjęciu inna sobotnia akcja strażaków z OSP Ustroń Nierodzim przy ul. Cichej, gdzie zapaliły się sadze w kominie.
Fot. OSP Nierodzim

KONSULTACJE
* *I PRZETARGI
*

23.02.2018 r. został opublikowany przetarg nieograniczony pn.
Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej
budynku SP-2 - termin składania ofert – do dnia 12.03.2018 do
godziny 10:00.
26.02.2018 r. został opublikowany konkurs ofert pn: Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach
edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja
Żłobka” - termin składania ofert – do dnia 6.03.2018 do godziny
10:00.
Więcej na stronie internetowej: www.ustron.bip.info.pl
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Następnie radni jednogłośnie uchwalili reorganizację placówki oświatowej
przekształcającą Szkołę Podstawową nr 5
w Szkołę Podstawową nr 5 z Oddziałami
Przedszkolnymi. W uzasadnieniu uchwały
czytamy: W związku z brakiem miejsc
w przedszkolach działających na terenie
Miasta Ustroń zachodzi konieczność stworzenia dodatkowych miejsc, a co za tym
idzie utworzenie Oddziału Przedszkolnego
w Szkole Podstawowej nr 5 w Ustroniu.
Niezależnie od tego Miasto Ustroń bierze udział w projekcie „Radosne Przedszkole”, współfinansowanym ze środków
RPO WSL na lata 2014-2020, mającym
na celu m.in. stworzenie nowych miejsc
w przedszkolach.

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
W USTRONIU
ZAPRASZA
Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu proponuje absolwentom gimnazjów kształcenie w Technikum w zawodach: - technik
informatyk, - technik mechanik, - technik elektryk; w Szkole
Branżowej w zawodach: - sprzedawca, - elektromechanik, - klasa
wielozawodowa – wszystkie zawody.
Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły.
Informacje: tel: 854 35 43, 785 916 048,www.zspustron.internetdsl.pl, zsp.ustron@interia.pl
1 marca 2018 r.

BUDŻET OBYWATELSKI
PO NOWEMU

formalnej i merytorycznej wniosku. Radni
byli jednomyślni.

a firma płacić będzie miastu stawki ustalone przez biegłego.

Przed głosowaniem nad kolejną uchwałą
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta
Ustroń na temat budżetu miasta Ustroń na
rok 2019 A. Kluz zgłosił autopoprawkę.
Rzeczone konsultacje dotyczą budżetu
obywatelskiego, a poprawka kwestii realizacji projektów, kiedy pierwszy projekt
w rankingu nie wyczerpuje wszystkich
środków. W takiej sytuacji, wg uchwały po
autopoprawce, przyjmuje się do realizacji
kolejny projekt w rankingu, potem kolejny
aż do wyczerpania środków. Zapisano
również, że jeśli kolejny na liście projekt
przekracza dostępną kwotę, wówczas
komisja zajmująca się budżetem obywatelskim zwraca się do wnioskodawcy
poprzez właściwy wydział Urzędu Miasta
lub jednostkę organizacyjną z pisemnym
wnioskiem o opinię na temat możliwości
ograniczenia zakresu projektu do wysokości dostępnych środków. W razie niemożności ograniczenia projektu, weryfikacji
podlega kolejny na liście projekt. Przegłosowano autopoprawkę uwzględniającą
wniosek Komisji Rewizyjnej przy dwóch
głosach wstrzymujących się - S. Maliny
i J. Zachara.
Przed głosowaniem nad samą uchwałą
sekretarz Urzędu Miasta Ireneusz Staniek poinformował o innej ważnej zmianie zapisanej w uchwale. Nie będzie już
możliwości głosowania w tradycyjny
sposób, a jedynie online. Osobom, które
z różnych przyczyn nie będą mogły oddać
głosu przez internet, na miejscu pomogą
pracownicy Urzędu Miasta Ustroń, tak
żeby każdy mieszkaniec miał możliwość
głosowania. Za uchwałą z autopoprawką
głosowało 10 radnych, przeciw był J.
Zachar, a wstrzymali się: Barbara Staniek-Siekierka i S. Malina.

CHODNIK I DROGA
Z POWIATEM

ZDROWIE I SŁOŃCE

PARTNERZY ZE SKOCZOWEM
Podczas 34. sesji Rady Miasta Ustroń
kadencji 2014-2018 podjęto uchwałę
o utworzeniu partnerstwa w sprawie
wspólnej realizacji projektu pn. „Słoneczny Ustroń i Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych”. Ustroń jako lider
i Skoczów jako partner projektu występują
do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie, a współpraca dwóch gmin przyczyni się do uzyskania
dodatkowych punktów w trakcie oceny

Tak samo głosowano w kwestii zakupu
przez miasto działki przy ul. Beskidzkiej,
o co wnioskował właściciel, oraz budowy
chodnika w Lipowcu. W uzasadnieniu tej
uchwały czytamy:
W związku z licznymi wnioskami mieszkańców w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi ul. Lipowskiej
w Ustroniu od skrzyżowania z ul. Szkolną
do skrzyżowania z ul. Leśną, planowana
jest budowa chodnika w ciągu tej ulicy.
W roku 2017 wykonano wariantową dokumentację koncepcji budowy chodnika.
Z uwagi na trudne uwarunkowania terenowe, konieczność uzyskania odstępstw
technicznych, zgody Konserwatora Zabytków na wyburzenie budynku i zastosowanie
procedury ZRIT, ukończenie wykonania
dokumentacji projektowej planowane jest
na rok 2019. Zadanie finansowane będzie ze środków Powiatu Cieszyńskiego,
z czego 50.000 zł pochodzić będzie z tytułu
pomocy finansowej udzielonej Powiatowi
przez Miasto Ustroń. W WPF (Wieloletnia Prognoza Finansowa) na ten cel
w roku 2019 przewidzianych jest 50.000 zł.
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia uchwały o przyjęciu zadania
do realizacji. Po tej decyzji radnych będzie
można przystąpić do opracowania dokumentacji inwestycji.
Podobnie rzecz ma się z uchwałą dotyczącą modernizacji 1 km odcinka drogi
powiatowej nr 2656 S ul. Jelenica, z tym że
inwestycja skończy się w tym roku. Zadanie to również dotyczy drogi powiatowej,
której miasto nie może remontować, bo nie
jest właścicielem. Na całościowe finansowanie z budżetu powiatowego nie ma co
liczyć i stąd umowy o współpracy, przekazywanie przez powiat zadania do realizacji
miastu i udzielenie pomocy finansowej
z budżetu Ustronia. Tegoroczna modernizacja ul. Jelenica to ostatni etap procedur,
a miasto zapłaci za inwestycję 250.000 tys.
zł. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

SŁUŻEBNY PRZESYŁ
Również jednogłośnie radni uchwalili
służebność przesyłu na gruntach miejskich
nie będących drogami publicznymi. Zwrócił się o to Tauron. Po podjęciu uchwały sporządzony zostanie akt notarialny,

NA LEPSZE ŻYCIE
Natalka to dziewczynka z Zespołem Downa. Jest dzieckiem
pogodnym, niosącym innym radość mimo ograniczeń wynikających z wady genetycznej. Jako osoba niepełnosprawna jest pod
stałą opieką endokrynologa, kardiologa, laryngologa i neurologa.
Natalka przeszła już dwie operacje bioder, dlatego potrzebuje
rehabilitacji, systematycznych wizyt ortopedy i diagnostyki.
Dziewczynka chciałaby być samodzielna i rozwijać się wraz
z rówieśnikami. 1% podatku to szansa dla niej na lepsze życie.
KRS 0000037904. Cel szczegółowy 1% - 32339 Hanzel Natalia.
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
1 marca 2018 r.

		

Na ostatniej sesji podjęto dwie uchwały
w sprawie przyjęcia polityki zdrowotnej
w zakresie szczepień na lata 2018-2023.
Pierwsza z nich dotycząca badania krwi
pod kątem boreliozy podjęta została jednogłośnie, przy drugiej, dotyczącej szczepień
przeciw meningokokom od głosu wstrzymał się Krzysztof Pokorny. O programach
zdrowotnych piszemy na str. 4.
Następna uchwała związana jest z realizowanym przez miasto programem „Słoneczny Ustroń”, czyli wykorzystywania
energii słonecznej w gospodarstwach domowych. Jego celem jest poprawa jakości
życia mieszkańców poprzez zamontowanie instalacji fotowoltaicznych, co ma na
celu zmniejszenie gazów cieplarnianych
i pyłów do atmosfery. Chcąc określić
zasady udzielenia dotacji celowej dla
mieszkańców, opracowano regulamin,
który jest załącznikiem do podjętej jednogłośnie uchwały.

ZMIANY W STATUTACH
Kolejnych 9 uchwał dotyczyło zmian
w statutach ustrońskich osiedli, które
podjęto, jak czytamy w uzasadnieniu:
W nawiązaniu do pisma Przewodniczących
Zarządów Osiedli z dnia 2 października 2017 r. oraz zgodnie z wnioskiem nr
27/2017 Komisji Koordynacyjnej Rady
Miasta Ustroń z dnia 29 października
2017 r. w sprawie zmiany zapisów w statutach Osiedli dotyczących wyborów do
Zarządów Osiedli proponuje się zmianę
zapisów polegającą na zmniejszeniu wymaganego kworum dla ważności Ogólnego Zebrania Mieszkańców, na którym
odbywają się wybory przewodniczącego
Zarządu oraz pozostałych członków w II
terminie. Zmiana dotyczy pomniejszenia
3% progu o 20% liczby mieszkańców
Osiedla posiadających czynne prawo
wyborcze. Radni głosowali tak samo we
wszystkich uchwałach zmieniających statuty osiedli: 9 radnych głosowało za jej
podjęciem, 2 było przeciw: S. Malina
i Piotr Nowak, 2 wstrzymało się od głosu:
M. Jaworska i J. Zachar. Więcej o zmianach w statutach na str. 8.
Kolejna sesja odbędzie się 29 marca.
Obrady można oglądać na żywo na stronie
www.radamiasta.ustron.pl
Monika Niemiec

DZIEŃ OTWARTY W SP-2

W sobotę 10 marca o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 2
w Ustroniu odbędzie się Dzień Otwarty. Organizatorzy serdecznie
zapraszają do szkoły dzieci zainteresowane nauką w SP-2 wraz
z rodzicami. Więcej informacji pod nr telefonu 33 854 25 45 lub
na www.sp2ustron.pl

ZAPISY DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ

Zapisy do ustrońskich przedszkoli rozpoczną się 1 marca br.,
a do szkół podstawowych 4 kwietnia br. Szczegółowe informacje
można uzyskać w poszczególnych placówkach i na ich stronach
internetowych.
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Zarząd Osiedla Poniwiec podejmuje działania m.in. w sprawie bezpieczeństwa na skrzyżowaniach z DW941.
Fot. M. Niemiec

PRÓG ZŁAGODZONY
Sprawa frekwencji na zebraniach wyborczych do zarządów osiedli od lat wzbudza
duże emocje. Ujawniły się one również w głosowaniu nad zmianami w statutach
ustrońskich osiedli, które to radni uchwalili na ostatniej sesji w czwartek 22 lutego. Radni Stanisław Malina i Piotr Nowak głosowali przeciwko zmianom, nie poparli
ich również Maria Jaworska i Jan Zachar, którzy wstrzymali się od głosu. Jednak
większość radnych zdecydowała o wprowadzeniu zmian, które zaczną obowiązywać
o ile wojewoda nie będzie miał do nich zastrzeżeń, po opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zmiany w statucie dotyczą koniecznej
frekwencji na zebraniu wyborczym. Do
tej pory było to 3% uprawnionych do
głosowania w danej dzielnicy. Ten próg
został wprowadzony, żeby nie dochodziło
do sytuacji, gdy sześciu uczestników zebrania ma wyłonić pięcioosobowy zarząd.
Taka sytuacja miała miejsce w jednej
z dzielnic, przeprowadzano też wybory
przy kilkunastu osobach. Jedni twierdzą,
że to żadna reprezentacja osiedla, inni, że
kto chce, to się udziela, a próg ogranicza
aktywność społeczną.
Po wprowadzeniu progu bywały zebrania wyborcze, gdy do kworum brakowało
jednej, dwóch czy kilku osób, a przez
to prężnie działający zarząd przestawał
istnieć. Tak było np. w Hermanicach czy
ostatnio w Ustroniu Górnym, gdy z powodu śmierci jednego z członków zarządu
trzeba było przeprowadzić wybory uzupełniające i nie udało się zaprosić wymaganej
liczby mieszkańców.

Obrońcy progu wyborczego twierdzą,
że skoro mieszkańcy nie są zainteresowani
wyborami, a ma ich być na zebraniu zaledwie 3 procent uprawnionych, to znaczy,
że zarząd osiedla nie jest im potrzebny.
Jednak na wniosek przeciwnych progowi
mieszkańców i przewodniczących zarządów obniżono wymaganą frekwencję.
Uchwały, które podjęli radni, zmieniają
treści statutów dla wszystkich ustrońskich
osiedli: Polana, Poniwiec, Ustroń Górny,
Ustroń Centrum, Ustroń Dolny, Hermanice, Lipowiec, Nierodzim, Zawodzie.
Paragraf 8 ust. 6 otrzymał brzmienie:
Wymagane kworum dla ważności Ogólnego Zebrania Mieszkańców, na którym
odbywają się wybory Przewodniczącego
Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, wynosi co najmniej 3% (według
stanu na dzień zebrania) mieszkańców
Osiedla posiadających prawo wybierania.
Zaś po nim wprowadzono ust. 7
w brzmieniu:

W przypadku braku kworum, o którym
mowa w ust. 6, Ogólne Zebranie Mieszkańców odbywa się w II terminie, tj.
w tym samym dniu po upływie 15 minut od
wyznaczonej godziny pierwszego terminu,
przy czym, aby zebranie w II terminie było
ważne, wystarczająca jest obecność mieszkańców Osiedla posiadających prawo
wybierania w liczbie 3% pomniejszonej
o 20%. W przypadku, gdy liczba ta nie
będzie liczbą całkowitą, zaokrągla się ją
w górę do pełnej liczby.
Jak mówi Ustawa o samorządzie gminnym, zarządy osiedli są jednostkami pomocniczymi rad gmin czy miast i jako
takie nie posiadają swojej odrębnej osobowości czy kompetencji. Zarządy pełnią
rolę wnioskodawczą i opiniodawczą. Jest
to istotna rola, bo pozwala mieszkańcom
pełniej uczestniczyć w działalności lokalnego samorządu, który to z kolei lepiej
poznaje oczekiwania mieszkańców i może
wychodzić na przeciw ich potrzebom. Zarządy mogą podejmować różnego rodzaju
inicjatywy, składać wnioski, propozycje,
opinie, które drogą wewnętrzną powinny
trafić do rady gminy czy miasta.
W Ustroniu zarządy osiedli pełnią dyżury w dzielnicach, zwołują zebrania mieszkańców danej dzielnicy przynajmniej raz
w roku, a najczęściej dwa razy – wiosną
– obecnie głównie w sprawie wniosków
do budżetu obywatelskiego – i jesienią,
gdy formułuje się wnioski do budżetu
miasta na rok kolejny. Przewodniczący
zarządów lub przedstawiciele są obecni
na sesjach Rady Miasta Ustroń, oprócz
tego uczestniczą w spotkaniach roboczych
z burmistrzem i pracownikami Urzędu
Miasta Ustroń, by omawiać i rozwiązywać
sprawy i problemy najbardziej aktualne
i pilne.
Monika Niemiec

*

*

*

SPROSTOWANIE

Pośpieszyłam się z doniesieniami
o zmianach w statutach osiedli i na dodatek podałam błędne dane w artykule
pt. „Będzie zarząd?” w GU nr 7/2018,
za co przepraszam wszystkich zainteresowanych. O zmianach w statutach osiedli
radni zadecydowali dopiero na ostatniej
sesji. Piszemy o tym na str. 7 i powyżej.
Monika Niemiec
9/2018/4/R
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EKONOMICZNE ZAWIŁOŚCI
Elżbieta Wylegała gościła na tegorocznych warsztatach, podejmując temat związany z ekonomią.
– Poruszyłam tutaj zagadnienia związane z budżetem domowym, kredytami,
rozwojem osobistym, teorią wyboru konsumenta. Nakreśliłam też historię ekonomii. Mówiliśmy o prawie pracy. Wskazywałam, o co warto pytać w instytucjach,
do których udajemy się w celu zawarcia
transakcji. Dostawałam przeróżne pytania.
Odbiór był bardzo pozytywny. Ludzie
chcieli tego słuchać – mówiła Wylegała.
– Starałam się podejść do tematu w taki
ludzki sposób, bez teorii i ogólników.
Jeśli ktoś byłby zainteresowany pomocą prawną, w biurze Caritas dwa razy
w miesiącu jest możliwość zasięgnięcia
bezpłatnych porad w tym zakresie. Wystarczy wcześniejsze zapisanie się na takie
spotkanie.
Uczestnicy uczyli się także dekorowania dań...

Fot. A. Jarczyk

PRZY NAS MOGĄ SIĘ SCHOWAĆ
(cd. ze str. 1)
W kuchni było gwarno, radośnie, a przy
tym każdy obserwował sposób przygotowywania dań. Pan Mirek tłumaczył, jakich
dodatków i przypraw należy użyć, ile
czasu gotować daną potrawę, na co zwracać uwagę, aby jedzenie było smaczne
i zdrowe. – Jak Okrasa – padały komentarze pod adresem kucharza fundacji.
– Okrasa może się schować – śmiali się
inni i dopowiadali: – Tak samo jak Magda
Gessler. Przy nas wysiadają.
Tegoroczne warsztaty trwały od 19-22
lutego. Każdego dnia uczestnicy przygotowywali co innego: było udko z kurczaka faszerowane mielonką i papryką,
pure ziemniaczane, zasmażany groszek
z marchewką, sałatka z makreli z sosem
koperkowym i sałatka z kurczaka, kotlet drobiowy faszerowany szpinakiem,
kapusta pekińska, sałatka ryżowa, makaronowa oraz kotlet faszerowany, do tego
sałatka praska i sałatka z kapusty włoskiej
z pomarańczami. Chętni testowali jedzenie
i wychwalali jego smak. Nic dziwnego,
sam zapach powodował, że ślinka aż
ciekła z ust.

REKORDOWE SAŁATKI
Uczestnicy zajęć byli zadowoleni
z organizacji i treści przekazywanych
przez prowadzących. W tym roku dodatkowym elementem było zdobywanie wiedzy
z ekonomii.
– Po raz drugi bierzemy udział w takich
warsztatach. Co rok to lepiej. Jest bardzo
przyjemnie i rodzinnie – mówili Józef
i Jadwiga. – Te warsztaty to nie tylko kulinaria, ale też wspólnie spędzony czas. Poza
tym, w trakcie tych zajęć dowiedzieliśmy
się, w jaki sposób właściwie korzystać
z pieniędzy, jak nimi gospodarować, jak
oszczędzać. Dobrze, że są tacy ludzie,
1 marca 2018 r.

		

którzy się tym zajmują. Mogą poradzić
i wskazać, jakie działania są najkorzystniejsze. Caritas bardzo się stara, widać, że
jest to robione dobrze i fachowo.
Uczestnikom najbardziej utkwiły w pamięci porady i ostrzeżenia dotyczące zdrowej i niezdrowej żywności. Cenili sobie
wskazówki kucharza, który pokazywał, co
można wyczarować w kuchni z prostych,
a jednocześnie zdrowych produktów.
– Szczególnie zasmakowały nam sałatki,
pobiły wszelkie rekordy. Zrobiliśmy już
małe zakupy do domu, będziemy testować
nabytą tutaj wiedzę i zapamiętane smaki –
zapewniali moi rozmówcy.

PROSTE, A ZDROWE
W ostatni dzień warsztatów uczestnicy
wraz z kucharzem, prezesem fundacji
Tadeuszem Browińskim, kierownikiem
MOPS Zdzisławem Dziendzielem, radną
powiatową Anną Suchanek oraz prowadzącą zajęcia z ekonomii Elżbietą Wylegałą zasiedli do suto zastawionego stołu.
Wbrew pozorom, wszystkie dania przygotowane były z prostych i dostępnych
produktów. – Aż się uszy trzęsą – mówili
zadowoleni biesiadnicy zapewniając, że
postarają się wprowadzić nabytą, kulinarną wiedzę w swoich kuchniach.
Agnieszka Jarczyk

DOBRA GOSPODARNOŚĆ
– Ideą tych warsztatów jest to, żeby osoby korzystające z pomocy żywnościowej
robiły to w sposób racjonalny i zdrowy.
W tym roku przeprowadziliśmy edukację
ekonomiczną, aby tych ludzi uczyć dobrego gospodarowania pieniędzmi, ale także
tymi produktami, które dostają. Edukacja
jest potrzebna w każdym wieku. Chcemy
pokazać, że trzeba zacząć samemu coś
robić, aby zmienić pewne zachowania.
Pokazujemy, że można zmienić swoje
życie choćby od kuchni, od gotowania,
wprowadzając nowe nawyki żywieniowe.
Caritas rozpowszechnia tego typu przedsięwzięcia. I dobrze, bo to jest potrzebne –
oceniała radna powiatowa Anna Suchanek.
Fundacja zamierza stawić czoła problemowi dotyczącemu marnowania jedzenia.
– Mamy tutaj duże sklepy. Widzimy, że
żywność nie jest zagospodarowana tak jak
powinna. Chcielibyśmy wykorzystywać
te produkty, które są zdatne do spożycia,
w naszej kuchni. Można to zrobić i to jest
nasz kolejny krok w działaniu – mówiła
Suchanek.

... i ich odpowiedniego ułożenia na talerzu.
Fot. A. Jarczyk
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Ustrońskie Spotkania Teatralne 2004 - dyrektor B. Nawrotek-Żmijewska i Joanna Żółkowska.
Fot. W. Suchta

XX USTROŃSKIE
SPOTKANIA
TEATRALNE 2018
Mały jubileusz czeka widzów Ustrońskich Spotkań Teatralnych – już 20 lat gościmy na ustrońskich scenach dobre sztuki
i wspaniałych aktorów.
A zaczęło się wszystko w ubiegłym wieku, tak, tak – w 1999 r.
w obecnym Muzeum Ustrońskim m.in. Jerzy Zelnik i Olgierd
Łukaszewicz zaprezentowali swoje monodramy. Rok później
w sali klubowej MDK „Prażakówka” w jednoosobowych sztukach wystąpili Edward Żentara, Joanna Szczepkowska i Mikołaj
Grabowski. Dopiero od 2001 r. przedstawienia zaczęły odbywać
sie na scenie sali widowiskowej, praktycznie na proscenium,
bo światło sceny było jeszcze zamurowane, ukrywając za sobą
sceniczną ruinę. W 2005 r. aktorzy przyjeżdżający do Ustronia
mieli już pełny komfort gry – pełnowymiarowa scena została
wyremontowana, nowe garderoby zaskakiwały wyposażeniem.
I tak niepostrzeżenie minęło 20 lat – raz bardziej udanych, raz
mniej – ale zawsze różnorodnych.

W tym roku proponujemy państwu w dniach 13-16 marca trzy
spektakle zawodowych teatrów i aktorów oraz kilka spektakli
teatrzyków amatorskich – laureatów corocznego Miejskiego
Przeglądu Teatralnego.
13 marca o godz. 18.00 rozpoczniemy jubileuszowe UST-a
komedią nieprzewidywalną – „Przebojem sezonu”. Fabuła opiera
się o losy uwielbianego przez tłumy aktora – celebryty, którego
życie to bajka… do pewnego momentu. Intryga uknuta przez
najbliższych powoduje różne perturbacje, a życie wymyśla najdziwniejsze rozwiązania. W sztuce tej wystąpią: Ewa Kuklińska,
Katarzyna Jamróz, Michał Pietrzak i Michał Milowicz.
Kolejny spektakl 14 marca to prawdziwie czarna komedia,
której premiera przypadła na jesień 2017 roku. „Ranny ptaszek”
w obsadzie: Barbara Bursztynowicz, Leon Charewicz i Tomasz
Ciachorowski to mocna dawka humoru i ważne, międzyludzkie
sprawy. Dwa akty rozpięte na życiowych emocjach, ludzkich
ułomnościach, codziennych śmiesznostkach i niespełnionych
tęsknotach. Sztuka skłania do refleksji nad tym, co warto w życiu
traktować ze śmiertelną powagą, a co z przymrużeniem oka.
Dla widza wyrobionego – aktorstwo bez chałtury. Dla nowicjusza – trzymająca w napięciu akcja. Dla starszych par – może
ku przestrodze, dla młodych małżeństw – może ku nauce.
W czwartek, 15 marca o godz. 10.00 będzie można zobaczyć
laureatów Miejskiego Przeglądu Amatorskich Zespołów Teatralnych. Jak zawsze warto obejrzeć nagrodzone sztuki w wykonaniu
naszych pociech. Te dopracowane reżysersko i scenograficznie
spektakle zachwycają nie tylko najbliższych, a występującym
w nich aktorom dają szansę zmierzenia się z tremą, sceną, mikrofonami i dużą widownią. Kto wie, czy takie doświadczenie nie
zaprocentuje w przyszłości karierą artystyczną? Z całego serca
życzę tego młodym artystom.
Na zakończenie XX Ustrońskich Spotkań Teatralnych - 16
marca w piątek - zobaczymy na naszej scenie Dariusza Kordka
z towarzyszeniem 4 aktorów/ tancerzy – Agnieszką Darkowską,
Justyną Ostach, Kamilem Woźniakiem i Dariuszem Taraszkiewiczem. „Bodo musical” – bo o nim mowa – to spektakl rozśpiewany i roztańczony, którego partnerem przy produkcji było
Egurrola Dance Studio. Ten wyjątkowy musical ma nietuzinkowe
spojrzenie na życiorys największej gwiazdy kina i teatru okresu
międzywojennego. Z jednej strony przenosimy się na estradę
lat 20-tych i 30-tych pełną piór, cekinów i zalotnych spojrzeń
pań o wątpliwej reputacji, a z drugiej mamy wrażenie, że oglądamy film z tamtych czasów. Do tego swoistego uroku dodają
współczesne projekcje multimedialne, stworzone specjalnie na
potrzeby spektaklu. Ponadto widza czekają jeszcze dodatkowe
efekty dźwiękowe i sztuczki magiczne, a w to wszystko wpleciona
jest opowieść człowieka nie do końca spełnionego, niejasnego,
uwikłanego w czasy wojny, będącego pod ogromnym wpływem
matki i uzależnionego od sceny.
Na wszystkie spektakle – oprócz amatorskich – zapraszam na
godzinę 18.00.
Barbara Nawrotek-Żmijewska
dyr. MDK „Prażakówka” w Ustroniu

BIBLIOTEKA
Kazutaka Sasaki
„ Jestem Kazu.
Japończyk
w Polsce”
Książka opisuje perypetie młodego Japończyka w Polsce. Pełna ciepłego humoru opowieść
o zderzeniu dwóch kultur.
Co ciekawe, książka nie jest
tłumaczeniem, od początku
napisana jest samodzielnie
po polsku przez japońskiego
autora.
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POLECA:
Guzel Jachina
„Zulejka otwiera
oczy”
Głośny debiut tatarskiej autorki. Akcja książki osadzona
w latach 1930-1946 rozpoczyna
się, kiedy bolszewickie władze
przystępują do tak zwanego
rozkułaczania chłopów. Bohaterka powieści Tatarka Zulejka,
w jednej chwili traci wszystkorodzinę, dom, cały dobytek.
Zostaje wraz z tysiącami innych
deportowana na Syberię.
1 marca 2018 r.

Po naszymu...
Ludeczkowie mili
Móm dlo Was nowine. Pamiyntocie przeca, że w hańdowniejszym Klubie „Ruchu” był przez jakisi roki „Strumyk”. Absztynyntów informujym, że nie sprzedowali tam
łobyczajnej wody, jyny te łognistóm, znaczy sie rozmaite
trunki. Prziznóm sie Wóm, żech też tam pore razy była
po szpyrytus, bo był ło pore złociszów łacniejszy niż
w kónzumie. A rada zalywóm łoto baji pigwy, abo jeszcze
zielóne łorzechy szpyrytusym i ponikiedy po łyżyczce
zażywóm jako lyk. Dycki też tam byli tacy, co jich tak
strasznucnie suszyło, że już przechylali flaszke przed tym
„diobelskim geszeftym” jako prawiła na to moja sómsiadka. A tu na jesiyń „Strumyk” zawrzili. To je przeca jako
to prawióm móndzi ludzie ewynymynt, że w naszym kraju
geszeft z gorzołóm zbankrucił. Isto na naszej dziedzinie
je za mało pijoków, coby taki sklep utrzimać. Niby nie
do pomyślynio, ale jednakowoż pore miesiyncy było tam
zawrzite, jyno tyn szyld fórt wisioł i isto kusił łożralców.
Aż tu nogłe łoto pore tydni tymu zaczył sie tam remónt.
Zozdrziłach tam ponikiedy jak żech to miała po chodniku, ale stary szyld fórt wisioł, choć widać było światła
w łoknach aji do nocy. A łoto w pyndziałek łodewrzili tam
siłownie, nó wiycie chłopy sie tam ćwiczóm coby mieć
wiyncyj siły. Snoci je tam łodewrzite łod rana do wieczora. Hańdowni jak ludzie mieli moc roboty fizycznej,
łoto baji w polu, abo na budowie, to sie doś uhamoczyli

USTRONIU
W tym tygodniu przedstawiam niepublikowane, bardzo wartościowe zdjęcie,
pochodzące z jednego z cennych albumów
pani Nelly Tomaszek (z domu Cholewa).
Wykonano je kilka lat przed wybuchem
II wojny światowej. Najwyższy z widocznych budynków to znana wszystkim
„Brettnerówka”, kamienica ze sklepem
towarów mieszanych na parterze, wzniesiona w 1930 r. na miejscu drewnianego
obiektu z gospodą, który spłonął kilka
lat wcześniej. Z tyłu domu (tam, gdzie
dzisiejsza siłownia) Maksymilian Brettner
dobudował w połowie lat 30. XX w. dużą
salę restauracyjno-taneczną, która, według Jana „Hakera” Podżorskiego, pełniła
wówczas rolę małomiasteczkowego domu
kultury. Odbywały się tam przedstawienia
teatralne, zabawy taneczne oraz spotkania
o charakterze politycznym. Drewnianą
chatę, dostrzegalną na pierwszym planie,
zamieszkiwał szewc Szarzec, pochodzący
z Czech, ojciec czwórki dzieci (dwoje
z nich nosiło imiona Blaniczka i Wojta).
Jan Podżorski wspomina, że gdy 31 grudnia
1945 r. powrócił po wojnie do Ustronia,
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i wieczór ledwo żywi wracali naspadek ku chałupie.
A teroski młodzi ludzie calutkimi dniami siedzóm przi
tych kómputerach i takóm dziwnóm majóm robote, że sie
z tego normalnie nie idzie wyznać. Cóż łóni tam robióm?
A wracajóm do chałupy słabi jako chłopi kiedysi po
fizycznej harówce. Nale potym wieczór idóm sie jeszcze
utropić na te siłownie. Teroski isto sóm w modzie taki
siłacze, że raczyj trzeja jich łomijać z daleka. Jakbyś
takimu na łodcisk stanył, tóż ci tak przipierniczy, że
strach pomyśleć.
Paniczki też chcóm być zgrabne i na wiosne stracić
pore kilo, ale ty muszóm jeszcze kapke poczakać, bo
dziepro za dwa tydnie łodewrzóm tam dlo nich jakisi
sportowe zajyńcia.
I tak to gorzołczany strumyk zamiynił sie w modnóm
w naszych czasach siłownie. Zozdrzijcie tam, możne sie
Wóm spodobo.
Staro ustrónioczka

Z naszego na polski
Zawrzić - zamknąć (nie na klucz): zawrzij łokno, bo
je przecióng.
Zozdrzić - odwiedzić coś, kogoś: Prziszełech starziczku zozdrzić na was i prziniósech wóm kapke tabaku, bo
radzi kurzicie.
Snoci - podobno: Jónek od łujca snoci bedzie sie uczył
za kowola.
Utropić sie - zmęczyć się: Alech sie wtedy utropił, nim
żech ty blachy przyniós.

chata już nie istniała, a rodzina Szarców
zaginęła bez śladu. Domek ten znajdował
się na obszarze obecnego parkingu przed
Sklepem Spożywczym „Euro przy Kuźni”,
w miejscu późniejszej rowerowni Kuźni
Ustroń. Po lewej stronie „Brettnerówki” widzimy dom fabryczny, zbudowany w 1901
r. (dawny adres ul. 22 Lipca 19), a dalej
zarys kuźniczego budynku dyrekcyjnego
z 1871 r. (ul. 22 Lipca 21). W chwili wyko-

nywania fotografii obiekt ten był parterowy
z pokoikiem na poddaszu, dopiero w 1954
r. podniesiono go na piętro. Warto zwrócić
uwagę, że obszar przedwojennej Kuźni nie
sięgał tak daleko na północ. Na pierwszym
planie zdjęcia widzimy kamieniec, na którym odbywał się właśnie zlot członków
Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej,
której koło działało także na terenie fabryki
Brevillier – Urban.
Alicja Michałek
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S. Kawecki opowiadał o ogrodowych impresjach.

Fot. A. Jarczyk

IMPRESJE W OGRODZIE

Szwajcarię, miejską przestrzeń dopełnioną
tłem górskim. W mieście tym ludzie tworzą swoje mini ogrody wystawiając kwiaty
w donicach przed drzwi czy zamieszczając
je na oknach. Wkomponowanie w architekturę budowlaną elementu naturalnego
dodaje wyrazistości, pewnego uroku – zauważał Kawecki. – Te południowe klimaty
mini ogrodów bardzo mi odpowiadają.
Nie trzeba mieć szczególnego wyczucia
kompozycyjnego, żeby stworzyć małą, ale
ładną impresję ogrodową.
Przykładów mini ogrodów w przestrzeni
miejskiej nie trzeba wcale daleko szukać.
W cieszyńskiej Wenecji można odnaleźć
ich całkiem sporo. Na balkonach są nasadzenia skrzynkowe, wzdłuż rzeczki
zasadzone kwiaty.
– Natura też doszła do głosu i ozdobiła
bluszczami, pnączami zielonymi i kwiatami ściany budynkowe, mury miejskie
i wodne brzegi – mówił prelegent pokazując przykłady miejsc, gdzie nieugładzona
natura dodała uroku przestrzeni zagospodarowanej przez człowieka. W przestrzeni
górskiej zaś kwiaty, liście, kępy krzew
przełamują obszary oblodzone, dodają koloru, a nieraz okazują się z bliska całkiem
pokaźnym, dzikim ogrodem.
Agnieszka Jarczyk

Każdy ogród jest niepowtarzalny, a jego piękno, choć może na pierwszy rzut
oka nie jest wyeksponowane, powoli odkrywa swoje bogactwo. Kwiaty, liście,
krzewy, drzewka tworzą kompozycję, która zmienia się, zależnie od pory
roku, a jednak wciąż przyciąga uwagę. O tym wszystkim mówił Stanisław
Kawecki podczas piątkowej prelekcji o ogrodach właśnie.

Prelegent przygotował multimedialną
prezentację, pełną zdjęć roślin, jakie rosną
w jego własnym ogrodzie. Ich odmian
i kolorów jest bardzo dużo.
– Na ogród możemy patrzeć z różnej
skali, z różnej perspektywy. Może on uzupełniać przestrzeń rolniczą, lasy. Można
też na niego patrzeć z bliska, od środka
– mówił Kawecki ukazując swój ogród.
To przestrzeń, w której dobrze się czuje,
odpoczywa, choć - jak twierdzi - nie jest
to jeszcze pełna kompozycja, a zamysł co
do niej wciąż jest realizowany.
– Już nie tylko kupuję rośliny, ale wykorzystuję te, które pojawiły się w ogrodzie 6
lat temu. Wydawało się, że w październiku
zostanie dopełniony, jednak wciąż nie
satysfakcjonuje mnie tak bardzo, abym
przestał nad nim pracować – stwierdził
prelegent. – To, co państwu pokazuję, to
mini skala, a zarazem impresja ogrodowa,
czyli jakieś wrażenie, doznanie. Tak pomyślałem, że taką podstawową impresją
jest kwiat, który jest atrybutem rośliny
przyciągającym najwięcej uwagi. Istotny
jest tu jego kolor, wielkość, kształt.
Kawecki pokazywał łubiny, piwonie,
złocienie, lilie złociste, jeżówki ogrodowe.
Przeszedł następnie do omówienia znaczenia liści w przestrzeni ogrodowej. Wskazywał na to, że mogą one być ciekawe jako
pojedynczy element kompozycyjny, ale też
jako skupisko kilku gatunków liści.
– Fajnie jest w nich to, że stanowią tło
dla kwiatów i podnoszą funkcjonalność
ogrodu. Pokrywają grunt, dzięki czemu
nie ma problemu z chwastami. Ich kształt

12 Gazeta Ustrońska

odgrywa też rolę estetyczną. Ważne jest
to, czy utrzymują się w ogrodzie przez
cały rok czy krócej. Liście nie muszą
być tylko zielone – wskazywał Kawecki
pokazując odmiany roślin, których liście
są złociste, różowawe, czerwone. – Trawy
to też liście. Kiedy nadchodzi pora zimowa, w ogrodzie to liście są tym głównym
elementem ozdobnym.
Podczas tej wędrówki po ogrodzie Kawecki pokazywał też zestawienie kwiatów
z czymś nieraz delikatnym, nieznacznym,
kontrastującym kolorem. Tło może się
przenikać, zlewać, tworząc waloryzację
barw. W ten sposób można ogród „czytać”, poznawać jego bogactwo.
– Kontrast może też być co do formy.
Tutaj widzimy trawę ozdobną z rozplenicą
japońską, a obok rozchodnika okazałego.
Za pomocą takiego zestawienia, pewnego
mieszania gatunków, można przejść do
kompozycji przestrzennej.
Prelegent nie ukrywał, że jest do swojego ogrodu przywiązany. Zresztą, kto by
nie był - dbanie o rośliny, pielęgnowanie
ich, obserwowanie ich rozwoju zbliża
człowieka z naturą.
– Mam taras, na którym bardzo dobrze
się czuję. Patrzę na ogród, co uspokaja –
mówił Kawecki.
W drugiej części prezentacji pokazywał
przykłady mini ogrodów w przestrzeni
miejskiej czy górskiej.
– Chcę państwu pokazać to patrzenie
w mini skali na zieleń, która tworzy ogrody w przestrzeni zurbanizowanej lub
krajobrazu naturalnego. Tutaj widzimy

S. Kawecki.

Fot. A. Jarczyk
9/2018/5/R

1 marca 2018 r.

Startowali najmłodsi, pod czujnym okiem rodziców...

Fot. A. Jarczyk

CZANTORIA SLALOMEM STOI
W ostatnią niedzielę rozegrano drugi etap zawodów o Puchar Korony
Czantorii. Tym razem narciarze walczyli o jak najlepszy czas w swoich
kategoriach wiekowych na Wielkiej Czantorii. Finał odbędzie się 4 marca.
Emocji z pewnością nie zabraknie.
Do drugiego etapu zgłosiło się 93 zawodników. Zachęciła ich dobra pogoda, mimo
mroźnego powietrza słońce wychylało się
zza chmur odsłaniając piękne, zimowe
widoki. Od wczesnego poranka organizatorzy przygotowywali trasę odpowiednio ją
oznaczając, rozkładając bramki oraz metę.
Przed godziną 10 zawodnicy wystartowali.
Ci najmłodsi zjeżdżali pod opieką rodziców, tak aby dobrze i bezpiecznie przejechać wyznaczony odcinek. Ci starsi szusowali po stoku, szybko mknąc w kierunku
mety. Wszyscy chcieli osiągnąć jak najlepszy czas. Niestety, niektórym nie dane było
ukończyć zawodów z powodu upadku czy
ominięcia bramki. Emocji nie brakowało,
choć z pewnością sięgną one zenitu podczas

wielkiego finału przewidzianego na 4 marca
na Czantorii. Organizatorzy przypominają,
że każdy, kto chciałby wziąć udział w tych
zawodach, może się jeszcze zapisać. Nie
jest wymagane uczestnictwo we wszystkich
etapach narciarskiego konkursu. To dobry
moment, aby sprawdzić swoje umiejętności
w tym sporcie, poczuć smak rywalizacji,
a przede wszystkim czerpać z tego przyjemność.
Kto tym razem stanął na podium?
W kategorii M1 Chłopcy do 2012 r. 1.
miejsce zdobył Franciszek Szczyrba,
na drugim miejscu uplasował się Józef
Łamacz, na trzecim Kacper Karczmarz.
W kategorii K2 Dziewczynki 2010-2011 r.
1. miejsce zajęła Hania Łamacz, 2. miejsce

– Martyna Golba, 3. miejsce – Liwia Dołek.
W kategorii M2 Chłopcy 2010-2011 r. na 1.
miejscu uplasował się Wojciech Przybyła,
na 2. miejscu stanął Jakub Moskała, na
3. miejscu zaś Jan Jakubowski. W kategorii
K3 Dziewczynki 2008-2009 r. 1. i zarazem
jedyne miejsce przyznano Emilii Śliwce.
W kategorii M3 Chłopcy 2008-2009 r. 1.
miejsce zajął Igor Olszak, 2. miejsce zdobył
Aleksander Deda, na 3. miejscu uplasował
się Filip Gancarz. W kategorii K4 Dziewczynki 2006-2007 r. 1. miejsce przyznano
Weronice Pokorny, 2. miejsce – Kamili
Wojciech, 3. miejsce – Marysi Długosz. W
kategorii M4 Chłopcy 2006-2007 r. na 1.
miejscu uplasował się Mikołaj Śliwka, 2.
miejsce zdobył Jan Aksamit, 3. miejsce zajął
Mateusz Kwiecień. W kategorii K5 Dziewczynki 2003-2005 r. 1. miejsce przyznano
Amelii Warzesze, 2. miejsce Julii Greene,
3. miejsce – Laurze Moskale. W kategorii
M5 Chłopcy 2003-2005 r. 1. miejsce zajął
Maksymilian Kamiński, 2. miejsce zdobył
David Meissner, 3. miejsce – Aleksander
Wojciech. W kategorii K6 Dziewczynki
1999-2002 r. na 1. miejscu uplasowała się
Róża Warzecha, na 2. miejscu Wiktoria
Pokorny, na 3. miejscu zaś Julia Heczko.
W kategorii M6 Chłopcy 1999-2002 r. 1.
miejsce przyznano Kubie Baszczyńskiemu, 2. miejsce zdobył Grzegorz Hussar,
3. miejsce zajął Mikołaj Bebek. W kategorii K7 Kobiety 1983-1998 r. na 1. miejscu uplasowała się Aleksandra Kowalik,
2. miejsce zdobyła Aleksandra Nowak,
3. miejsce zajęła Katarzyna Wojcieszyn.
W kategorii M7 Mężczyźni 1983-1998 r. 1.
miejsce przyznano Przemysławowi Gałuszce, 2. miejsce – Borysowi Madejczykowi, 3.
miejsce – Krzysztofowi Kani. W kategorii
K8 Kobiety 1968-1982 r. 1. miejsce zajęła
Anna Ostrowska, a 2. miejsce Karolina
Kostka. W kategorii M8 Mężczyźni 19681982 r. 1. miejsce zdobył Marcin Wojciech,
na 2. miejscu uplasował się Zbigniew
Gomola, 3. miejsce zajął Rafał Kamiński.
W kategorii K9 Kobiety 1953-1967 r. 1.
miejsce, które było jedynym, zajęła Ewa
Matuszyńska. W kategorii M9 Mężczyźni
1953-1967 r. 1. miejsce przyznano Mirosławowi Sędłakowi, 2. miejsce – Ryszardowi
Kwietniowi, 3. miejsce – Andrzejowi Kralowi. W kategorii K10 Kobiety od 1952 r.
1. i jedyne miejsce zajęła Jadwiga Gołda.
W kategorii M10 Mężczyźni od 1952 r. na
1. miejscu uplasował się Antoni Stec, 2.
miejsce zdobył Stefan Marek, 3. miejsce
zajął Adam Kędzierski.
Agnieszka Jarczyk
9/2018/6/R

... i ci starsi. Każdy chciał jak najszybciej dojechać do mety.
1 marca 2018 r.

		

Fot. A. Jarczyk
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

Trening w każdych warunkach.

Fot. M. Niemiec

OGŁOSZENIA DROBNE

Pokój do wynajęcia. 665-87-56-78.

www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY - USTROŃ. (33)854-53-98.

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

KOMANDOR - Cieszyn, ul.
Stawowa 27 - szafy, garderoby,
zabudowy wnęk z drzwiami przesuwanymi i nie tylko... Zamów
bezpłatny pomiar. RATY 0% 728340-518, (33)854-22-57. www.
komandor.pl

Pilnie potrzebna osoba do sprzątania pomieszczeń biurowych na
terenie Ustronia. tel: 668-698-894.

Brykiet bukowy, buk suchy workowany, drewno podpałkowe
– kartony, węgiel groszek workowany. (33) 854-47-10.
Sprzedam OPEL CORSA COMFORT, 2001 r.,1.2 l. benz., 74000
km przebiegu, automatic, klimatyzacja. 6000 zł. 504-705-510.
AMBACAR-BIS Skoczów, używane części do samochodów
osobowych. 733-913-181. 505634-557.

Oddam mieszkanie pod wynajem.
40 m2. + antresola. Ustroń Polana.
506-131-465, 666-615-838.
Zatrudnimy w Ustroniu na umowę
o pracę osoby ze stopniem niepełnosprawności. 33 854-41-00.
Bagażówka-przeprowadzki +
ekipa. Usługi transportowe. 601478-108.
Ustroń-centrum. Pokój do wynajęcia. 605-635-161.
Bilety autokarowe, lotnicze, promowe. Mea Travel, Ustroń, ul.
Rynek 3. (33) 444-60-40.

DYŻURY APTEK
1.03
Rumiankowa
ul. Skoczowska 76
2-3.03
Centrum
ul. Daszyńskiego 8
4-5.03
Na Zawodziu
ul. Sanatoryjna 7
6-7.03
Centrum
ul. Daszyńskiego 8
8-9.03
Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1
10-11.03 Lawenda
ul. Skoczowska 137
Dyżur w godzinach 8.00-23.00.

tel. 300-30-40
tel. 854-57-76
tel. 854-46-58
tel. 854-57-76
tel. 856-11-93
tel. 855-10-14

SPOTKANIE ZARZĄDU
OSIEDLA USTROŃ LIPOWIEC
Zarząd Osiedla Ustroń Lipowiec serdecznie zaprasza na
spotkanie, które odbędzie się 9 marca 2018 r. o godz. 18.00
w budynku SP 5, ul. Szkolna 1, Ustroń Lipowiec.
Szachy rozwiązanie: 1. H h6:g6 + K f5:f4 / 2. H g6:g4X
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XV Miejski Przegląd Amatorskich Zespołów
Artystycznych i Solistów, cz. II, MDK „Prażakówka”
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Centrum
Koncert Wielkopostny „Dar Krzyża”, kościół
ap. Jakuba Starszego w Ustroniu
Spotkanie miłośników Kuźni Ustroń, Muzeum
Ustrońskie
Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Musee
D'orsay – Paryż – Impresjoniści – twórcy XIX
wieku, Muzeum Ustrońskie
„Ikony ekumenii na Śląsku Cieszyńskim”,
Muzeum Ustrońskie
Weekend Plus Size, ORW Muflon
IRAN - od Zatoki Perskiej po Góry Elburs,
Muzeum Zbiory Marii Skalickiej
XX Ustrońskie Spotkania Teatralne: „Przebój
sezonu”, Komedia, wyst.: Ewa Kuklińska,
Katarzyna Jamróz, Michał Pietrzak, Michał
Milowicz, MDK „Prażakówka”
„Od pustyni po Galileę – co warto zobaczyć i jak
podróżować po Izraelu”, Chrześcijańska Fundacja „Życie i Misja”

10 lat temu - 28.02.2008 r.
POTRZEBUJĄCYM
Fundację św. Antoniego prowadzi pan już kilkanaście lat. Czy
zna pan dobrze swych podopiecznych, czy też szybko się zmieniają? Jedni przychodzą, drudzy odchodzą, ale niektórzy są z nami od
początku. Innym poprzez terapię antyalkoholową, dawanie pracy,
udaje się wyjść z sytuacji, w której się znaleźli. Jaka jest główna
bolączka podopiecznych Fundacji? Bezrobocie. Brak pracy przez
dłuższy okres czasu powoduje, że trudno do pracy wrócić. Dlatego
trzeba pokazywać, że można żyć inaczej. Trzeba też wiedzieć, że
do bezrobocia często się już przyzwyczaili. Nauczyli się żyć bez
pracy. A co jest pierwotną przyczyną? Alkohol. Przez picie traci się
pracę, traci się środki na utrzymanie, człowiek upada coraz niżej.
Potem pozostaje przyjść do nas tylko po pożywienie. A my staramy
się nie tylko dawać, ale też wymagać. Aby coś dostać, trzeba na
to zapracować.

* * *

POSZUKIWANIA STOLICY
Wszyscy, którzy byli spragnieni niezwykłych wrażeń, głodni tajemniczych zagadek i mrożących krew w żyłach opowieści spotkali się
w czwartkowe popołudnie w ramach Klubu Propozycji w Oddziale
Muzeum Ustrońskiego „Zbiory Marii Skalickiej”. Zarządzającej
oddziałem Irenie Maliborskiej niezmiennie udaje się zaprosić
i namówić na prelekcję ludzi mądrych, ciekawych, z ogromnym
bagażem wiedzy i przygód, po prostu ludzi o niezwykle barwnych
życiorysach. Tym razem do muzeum przybył inżynier, wagabunda,
poszukiwacz skarbów minionych wieków, rozwiązywacz zagadek,
pisarz i gawędziarz Andrzej Kapłanek. Spotkanie z nim zatytułowane było „Polowanie na legendę”, taki tytuł nosi też jedna z jego
książek. A. Kapłanek opowiadał o swej ostatniej podróży w poszukiwaniu śladów cywilizacji Inków. El Dorado to jeden z najbardziej
fascynujących mitów w historii ludzkości, wciąż intrygujący swoją
tajemniczością. Autor postanowił zmierzyć się z tym mitem, wytropić
zagadkę Inków. W tym celu wybrał się na ekspedycję naukowo-podróżniczą w rejon Peru. Swoje doświadczenia i wrażenia zawarł
razem z Andrzejem Pałkiewiczem w wyżej wymienionej książce.
Wybrała:(aj)
1 marca 2018 r.

PIES W POTRZEBIE

Imię: Carus
Wiek: 6 lat
Wzrost: 45 cm
Waga: 13 kg – ma niedowagę,
powinien przytyć
Stosunek do ludzi: pozytywny,
przyjacielski, pies zrównoważony
Stosunek do dzieci: nieznany
Stosunek do psów: poprawnie
zachowuje się wśród psów
Stosunek do kotów: nieznany

9/2018/1/O

KĄCIK SZACHOWY
POD PATRONATEM

AKADEMII SZACHOWEJ

Carus od 2013 r. przebywał w schronisku, skąd został zabrany do Domu Tymczasowego. Po zabraniu z boksu Carus zachowywał się spokojnie, mimo wielkiego stresu,
jaki przeżywał. Przerażało go dosłownie wszystko – otoczenie, przestrzeń, samochód, nowe miejsce. Dopiero w domu w towarzystwie innych psów nabrał odwagi
i poczuł się pewniej. Obecnie codziennie przełamuje swoje lęki i stopniowo uczy się chodzić na spacery w nowe miejsca. Mimo lęku Carus nie
przejawia żadnych agresywnych zachowań, zachowuje się spokojnie,
a w znanym otoczeniu jest rozluźniony i ufny. Zrobił się żywym i ciekawym
świata psem. Carus jest psem domowym, zachowuje czystość, nie niszczy, nie
hałasuje, bez problemu zostaje w domu pod nieobecność opiekuna. Wymaga
jedynie kontynuowania nauki chodzenia na smyczy.

Białe dają mata w dwóch posunięciach.
Rozwiązania szukaj wewnątrz numeru.

Nie taki dawny Ustroń, 2004.

Fot. W. Suchta

Bobby Fischer, właśc. Robert James Fischer (ur. 9 marca 1943
w Chicago, zm. 17 stycznia 2008 w Reykjavíku) był amerykańskim szachistą, mistrze świata w latach 1972–1975, od 2005
obywatelem Islandii. Fischer wychowywał się w domu bez ojca,
ponieważ jego rodzice rozwiedli się, gdy miał dwa lata. Niektóre
źródła twierdzą, iż jego biologicznym ojcem był węgierski fizyk
Paul Nemenyi. Matka Regina pochodziła z Polski i zarabiała na
życie jako scenograf teatralny albo pielęgniarka. Zasady gry w
szachy poznał w wieku sześciu lat, czytając instrukcję dołączoną
do kompletu szachów.
(na podstawie: www.chess.com)

K R Z Y Ż Ó W K A

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) rower na płozie, 8) bałkańskie Tatry,
9) małża na półmisku, 10) imię żeńskie, 12) reklamowa
kartka, 14) słoma składowana na polu, 15) klub piłkarski z Pragi, 16) leczy chorego, 19) w asyście księcia,
22) kuzyn lamparta, 23) na głowach aktorów, 24) wyżej
od proboszcza.
PIONOWO: 2) miasto powiatowe w Łódzkiem, 3) świecidełko, 4) krewny siostry, 5) imię męskie, 6) obsługuje
maszynę, 7) czar-powab (wspak), 11) półpiętro, 13) dzielnica Ustronia, 17) kwitnący kaktus, 18) końskie „tyłki”,
20) młotem lub oszczepem, 21) filmik muzyczny.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 9 marca.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 7

LUTOWE SŁONECZKO
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje: Mikołaj Gaffke
z Ustronia, ul. Skoczowska. Zapraszamy do redakcji.
1 marca 2018 r.
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MISTRZ W KADRZE

Ustroniak będzie faworytem na MŚ.

Fot. Arch. M. Maliny

BESKIDY
NA TURNIEJACH
Łukasz Kozielski (UKS Beskidy
Ustroń) zajął trzecie miejsce w Halowym Turnieju Klasyfikacyjnym Seniorów
w tenisie ziemnym, który odbył się
w dniach 24-26 lutego w miejscowości So-

W tym roku czeka nas trzymanie kciuków za krajana Mateusza
Malinę, który od 23 czerwca do 1 lipca będzie walczył o najważniejsze tytuły podczas Indywidualnych Basenowych Mistrzostw
Świata we Freedivingu AIDA, rozgrywanych w Belgradzie
w Serbii. Jak donosi Stowarzyszenie Freediving Polska, zgodnie z aktualnymi zasadami AIDA każdy kraj może powołać
4 zawodników i zawodniczki w każdej z trzech konkurencji
basenowych. Dodatkowo 10 najlepszych freediverów minionego
roku otrzymuje tzw. „dzikie karty”. Nikogo chyba nie dziwi fakt,
że we wszystkich konkurencjach otrzymał je ustroniak Mateusz
Malina, który w Serbii powalczy o trzy złote medale w konkurencjach: statyczne wstrzymanie oddechu (STA) – najlepszy
wynik ustroniaka to 8:43 min. i 3. wynik na świecie w 2017 roku,
w dynamice bez płetw (DNF) – najlepszy wynik to: 215 m, co
daje miejsce światowego lidera w 2017 roku, oraz w dynamice
w płetwach (DYN) – najlepszy wynik to 264 m, który daje
2. miejsce w światowym rankingu w 2017 r.
(mn)

bota niedaleko Rokietnicy. Zwyciężył Dominik Nazaruk (Sinnet Club Warszawa).
Szymon Nawrot dotarł do półfinału
Halowego Wojewódzkiego Turnieju Klasyfikacyjnego Skrzatów (U-12) w tenisie
ziemnym, który odbył się w miniony
weekend w Krakowie. W walce o wielki
finał zawodnik UKS Beskidy Ustroń
przegrał z turniejową „jedynką”, Antonim
Wieczorkiem (KS Górnik Bytom).

BRĄZ WETERANA
25 lutego w Bytomiu rozegrano IV Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Weteranów w tenisie stołowym. W najstarszej
grupie wiekowej (80+) trzecie miejsce
zajął Michał Reterski z Ustronia, który
trzecią lokatę zajął również w klasyfikacji
końcowej WTK-ów.

1.

Husaria

32		

33:17

941:714

2.

Kasa Chorych

23		

27:12

918:782

3.

Rudzica

23		

25:13

900:791

4.

Belfry

22		

25:13

842:769

5.

Istebna

21		

25:19

996:943

6.

Teraz. My

12		

14:20

728:777

7.

Kubala

11		

12:25

695:808

8.

Drużyna A

9		

15:27

886:963

9.

OSP Lipowiec

6		

9:28

734:881

6		

8:27

596:835

10. Sarenki

Husaria (z prawej) prowadzi w tabeli, ale emocjonujące są nie tylko jej mecze.

Fot. ALS

HUSARIA ODJEŻDŻA

Po XI kolejce Amatorskiej Ligi Siatkówki, która odbyła się 18 lutego w SP-2,
mamy zdecydowanego lidera. Zespół,
skompletowany i prowadzony przez Karola Nowaka, jako jedyny nie poniósł jak
do tej pory porażki i z dużą przewagą
lideruje w rozgrywkach.

Ciekawie zapowiada się walka o kolejne lokaty, bo aż cztery zespoły mają
równe szanse na znalezienie się na szczycie tabeli.
Kolejna kolejka już 4 marca, na którą
organizatorzy serdecznie zapraszają.
(BK)

XII runda:

Niedziela 4 marca SP-2
godz. 9.00

OSP - Kasa Chorych

godz. 10.30

Sarenki - Istebna

godz. 12.00

Drużyna A - Belfry

godz. 13.30

Teraz My - Kubala

godz. 15.00

Husaria - Rudzica
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