4 lipca odbyło się zebranie
mieszkańców, którzy mieli
wybrać nowy Zarząd Osiedla
Lipowiec. Więcej na str. 4
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Prezentowane przez policję
w „walizce narkotykowej”
przedmioty to przykładowe schowki, gdzie młodzież
może ukrywać narkotyki,
aby uśpić czujność rodziny.
Więcej na str. 7
Dorobek Ryszarda Zająca jest
olbrzymi i wszechstronny,
ale początki jego kariery nie
były takie proste.
Więcej na str. 8

Pasja, dobra muzyka, piękna pogoda i waleczni sportowcy. Czego chcieć więcej? Fot. K. Francuz

USTRONIEM ZAWŁADNĘŁA
KOSZYKÓWKA

W minioną sobotę Ustroniem zawładnęła koszykówka. Na boisku obok gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej, przez miejscowych nazywanym „Filia”, odbyła się druga
(cd. na str. 16)
już edycja imprezy sportowej „Streetball. Królowie Ulicy.”

WAKACYJNY
KONKURS
DLA DZIECI
A gdzież to nasi milusińscy wypoczywają w te wakacje? Na plażach nad Adriatykiem czy nad Bałtykiem? A może na
Mazurach lub w górach? Albo w Ustroniu?

Ta wystawa jest niezwykła tak jak niezwykły był jej wernisaż. Na zaproszenie Muzeum
Ustrońskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu nasze miasto odwiedził Maciej Szymanowicz. Nie tylko zdradzał tajniki warsztatu, ale też rysował, czytał fragment swojej książki
i rozdawał autografy. Na zdjęciu uczestnicy wernisażu z rysownikiem.
Fot. M. Niemiec
11 lipca 2019 r.

		

Prosimy o zdjęcia i kilka słów podpisu, można je wysyłać na adres mailowy:
gazeta@ustron.pl lub poprzez Facebooka
na naszą stronę. Z przyjemnością opublikujemy zdjęcia, na których widać będzie,
co dzieci porabiają w czasie wolnym,
a trzy najciekawsze nagrodzimy pięknymi obrazami z ilustracjami Macieja
Szymanowicza w dużym formacie. Będą
niezwykłą ozdobą pokoju dziecięcego,
o czym przekonamy się w Muzeum Ustrońskim, które jest współorganizatorem konkursu, a w jego salach jeszcze przez miesiąc
podziwiać można prace jednego z najpopularniejszych polskich ilustratorów książek.
O wernisażu wystawy piszemy na str. 9.
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W każdy piątek pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu organizują kiermasz
książek używanych. Na sprzedaż wystawiane są dary czytelników, których nie wprowadza
się do księgozbioru, gdyż biblioteka posiada już takie pozycje. Za kilka złotych można kupić
powieści, książki dla dzieci, kulinarne, podręczniki, albumy, poradniki oraz tomiki wierszy.
Do miłośników tych ostatnich należy Waldemar Smerczak (z prawej strony), który recytuje
paniom wiersze polskich poetów, dodając smaczku literackiemu kiermaszowi. Fot. M. Niemiec

NIE CAŁKIEM CZYTELNA
ORGANIZACJA RUCHU W NIERODZIMIU
Czytelnicy zgłaszają, że nie do końca jasna jest dla nich organizacja ruchu
w rejonie nowo powstałego McDonalda
w Nierodzimiu. Jak poinformował nas
naczelnik Wydziału Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta
Ustroń Andrzej Siemiński, ruch odbywa
się zgodnie z organizacją zatwierdzoną
przez Wydział Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Cieszynie, a wygląda ona
następująco: zjeżdżając ze skrzyżowania
DW941 wjeżdżamy w nowo wybudowaną
drogę, która obecnie ma jeszcze status
drogi wewnętrznej, a po zakończeniu
prac będzie przedłużeniem ul. Szerokiej.
Gdy z tej drogi wewnętrznej chcemy
się włączyć do ruchu na skrzyżowaniu
z ul. Wspólną, musimy ustąpić pierwszeństwa, gdyż droga wewnętrzna zawsze jest
drogą podporządkowaną. Inaczej to wygląda, gdy jedziemy od strony szkoły, przedszkola, OSP. Wtedy jesteśmy na drodze

to i owo
z
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Prawie 50 strażackich zastępów gasiło ogromny pożar
odpadów w zgromadzonych
w jednej z hal na terenie dawnej cukrowni w Chybiu. Akcja
trwała kilkanaście godzin. Na
szczęście nie doszło do skażenia atmosfery.

* * *

Nowy system kolejkowy
wprowadzono w Wydziale
Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego
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z pierwszeństwem przejazdu nawet, jeśli
wjeżdżamy w drogę wewnętrzną. Taka
organizacja ruchu może być myląca, ale
zdaniem Wydziału Komunikacji zgodna
z obowiązującymi przepisami. Na pewno
należy zachować ostrożność.
Obecnie nie ma już możliwości, żeby
po zjeździe z dwupasmówki skręcić
w ul. Wspólną, bo w tym miejscu wybudowano chodnik, więc żeby dojechać do sklepu Hermes, Żabka trzeba pojechać prosto
wspomnianą wyżej drogą wewnętrzną,
która będzie miała taki status dopóki wykonawca nie zakończy prac. A ma jeszcze
do wykonania odwodnienie całego terenu
inwestycji – nowej ulicy, McDonalda
i działki naprzeciwko, na której powstanie stacja benzynowa. Kiedy zakończą
się prace, miasto przejmie ulicę uchwałą
Rady Miasta Ustroń i wówczas ustalona
zostanie nowa organizacja ruchu w rejonie
ul. Szerokiej i Wspólnej.
(mn)

w Cieszynie. Ma poprawić
komfort obsługi klienta. Na
bilecie pobranym w automacie
widnieje informacja ile osób
oczekuje w kolejce do wybranej sprawy.

* * *

Podpisano umowę pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Ślaskiego
w Katowicach a starostwem
Powiatowym w Cieszynie. Dotyczy dofinansowania utworzenia kompleksu leczenia chorób płuc i chorób zakaźnych
w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. Inwestycja ma kosztować
12 mln zł.

* * *

W parku przy Muzeum Zofii
Kossak-Szatkowskiej w Gór-

o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektów Uproszczonego
Planu Urządzenia Lasu dla lasów
niestanowiących własności Skarbu
Państwa, stanowiących własność
osób fizycznych i wspólnot
gruntowych obrębów
ewidencyjnych gminy Ustroń
Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy
o lasach z dnia 28 września 1991 roku
(tekst jednolity: Dz. U z 2018 poz. 2129
z późniejszymi zmianami)
Burmistrz Miasta Ustroń zawiadamia
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia
Lasu obrębów ewidencyjnych gminy
Ustroń od dnia 8 lipca 2019 r. do dnia
5 września 2019 r., w siedzibie Urzędu
Miasta Ustroń Wydział Środowiska
i Rolnictwa, pokój nr 25, piętro II,
w godzinach pracy Urzędu 7.30 - 15.30.
Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.
W terminie 30 dni od daty wyłożenia
projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele
lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski
w sprawie planu.
Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia
6 sierpnia 2019 r.
Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez firmę TAXUS UL Sp. z o.o.,
ul. Płomyka 58 z siedzibą w Warszawie, na
podstawie ewidencji gruntów i budynków
uzyskanej ze Starostwa Powiatowego
w Cieszynie.

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze GU w artykule
wspomnieniowym o Karolu Hławiczce błędnie podaliśmy, że podczas ceremonii pogrzebowej na skrzypcach grała Marlena Janik.
Zainteresowaną i czytelników przepraszamy.

kach Wielkich stoi pomnik pisarki. Odsłonięty został w 1993
roku, w 25. rocznicę śmierci
autorki „Pożogi”.

Studia Filmów Animowanych
w Bielsku-Białej.

* * *

Miniony weekend w gminie
Hażlach upłynął pod znakiem
pikniku militarnego. Impreza
odbyła się po raz 15. W programie znalazły się prezentacje
pojazdów i uzbrojenia oraz inscenizacja bitewna z udziałem
grup rekonstrukcyjnych.

9 lipca została zamknięta dla
ruchu prawie cała ulica Zamkowa w Dzięgielowie. Droga
jest modernizowana. Obowiązuje objazd ulicami: Lipową,
Cieszyńską, Ustrońską i częścią Zamkowej. Tymczasowa
organizacja ruchu związana
z robotami ma obowiązywać
do końca października.

Zainaugurowano Zamarski
Przystanek Kulturalny. Młodzież co sobotę ma organizować w parku kino plenerowe
oraz koncerty i wystawy. Na
dobry początek w pierwszą sobotę lipca wyświetlono bajki ze

Andrzej Łukasiak – nauczyciel
z Cieszyna, zdobył dwa srebrne i brązowy medal podczas
Mistrzostw Polski Masters
w Białymstoku. Jego kolekcja
z mistrzowskich imprez wzrosła do 45 krążków.
(nik)

* * *

* * *

* * *
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KRONIKA MIEJSKA

Numer alarmowy 112

ZABAWA ŚWIĘTOJAŃSKA
BEZ ALKOHOLU
Ustrońskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynentów
„Rodzina” zaprasza na tradycyjną Zabawę Świętojańską bez
alkoholu, która odbędzie się w Dobce, na polu biwakowym
Nadleśnictwa Ustroń. Będzie kuchnia domowa, napoje zimne
i gorące, alkogogle, strzelnica, muzyka do tańca. Początek o godz.
15, w niedzielę 14 lipca. Współorganizatorami są stowarzyszenia
abstynentów „Jonasz” ze Skoczowa i „Familia” z Cieszyna.

* * *

STOWARZYSZENIE
„USTROŃSKIE DOŻYNKI” INFORMUJE
W związku z organizowaniem Dożynek w dniu 18 sierpnia 2019 r.
(niedziela), podmioty prowadzące punkty handlowo-gastronomiczne mogą składać oferty na handel w Parku Kuracyjnym
w terminie do 31 lipca 2019 r. w Wydziale Mieszkaniowym
Urzędu Miasta Ustroń lub na e-mail: dozynki@ustron.pl.

* * *

USTROŃ KOCHA ROWER
13 lipca na Rynku od godzina 10.00 rozpocznie się USTROŃ
KOCHA ROWER podczas którego instruktorzy na torze pumptrack będą uczyć, jak zwiększyć umiejętności jazdy na rowerze
wykorzystując do tego modularny tor rowerowy. Egzaminatorzy
z miasteczka ruchu drogowego będą przygotowywać uczestników
do egzaminów na kartę rowerową przekazując przy tym, iż nauka
przepisów może być również dobrą zabawą.

* * *

TRWA FESTIWAL EKUMENICZNY
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne zaprasza na
koncerty w ramach XV Festiwalu Ekumenicznego:
12.07 18.45 Koncert Trio Vox Tribus, kościół katolicki św.
Klemensa
14.07 15.00 Koncert Chóru Towarzystwa Śpiewaczego
„Lutnia” w Strumieniu, kościół katolicki na Zawodziu
18.07 18.00 Koncert kwartetu dętego z Oldrzychowic, kościół ewangelicki

* * *

lat 98 		ul. Skoczowska

27/2019/1/N

Serdeczne podziękowanie za wyrazy współczucia,
złożone kwitay, wieńce, ofiary oraz udział
w uroczystości pogrzebowej

śp. Jana

Cienciały

składa

GRA TERENOWA
„POSZUKIWACZE SZCZĘŚCIA
W BESKIDZKIEJ 5”
Poszukiwaczem szczęścia w Beskidach może zostać każda osoba, która w Informacji Turystycznej odbierze specjalną książeczkę, stanowiącą przepustkę do zabawy. Zadaniem Poszukiwacza
jest odwiedzenie wyznaczonych miejsc na terenie Beskidzkiej 5,
w których ukryte są „szczęśliwostki” w postaci specjalnie przygotowanych naklejek. Pięć gmin, które biorą udział w zabawie
to: Brenna, Istebna, Szczyrk, Ustroń i Wisła.
Zasady gry: odwiedzaj atrakcje, zbieraj naklejki, odbieraj
nagrody! Przyklej zebrane naklejki na odpowiednie strony książeczki. Następnie wypełnij formularz odbioru nagrody na str. 109
w książeczce. Nagrody odbierzesz w Informacjach Turystycznych
w gminach Beskidzkiej 5! Adresy oraz dane kontaktowe placówek
znajdują się na str. 2 przewodnika. Naklejki zdobywa się m.in. w:
schroniskach górskich, odwiedzając atrakcje turystyczne, robiąc
zdjęcia czy biorąc udział w imprezach i wydarzeniach organizowanych na terenie gmin Beskidzkiej 5.
Czas trwania zabawy: od 5 lipca do 23 września 2019 lub do
wyczerpania puli nagród.
Zapraszamy do Informacji Turystycznych po odbiór książeczek,
stanowiących przepustkę do zabawy!
Szczegóły na stronie: http://beskidzka5.pl/

Wspaniały gest

Mieszka w Buczkowicach koło Bielska. Będąc przejazdem
w Cieszynie znalazła portfel z legitymacją szkolną i kilkoma banknotami. Rozwiązań było kilka, wybrała jedno – zamiast wracać
prosto do Bielska postanowiła nadłożyć trochę kilometrów, jechać
przez Ustroń, odwiedzić właścicielkę portfela i oddać zgubę. Zaskoczenie było wielkie, bo takich gestów, takich zachowań mamy
na co dzień coraz mniej. Ta Pani to Agnieszka Chrzan-Caputa
której dziękujemy...
wdzięczna wnuczka z dziadkiem
27/2019/3/R

SKLEP U PAKUŁKI

żona z rodziną
27/2019/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

Policja Ustroń 33 856-38-10
		
33 854-34-13
Straż Pożarna Polana
		
33 854-59-98
Wodociągi
33 854-34-96
		
33 854-22-44
telefon alarmowy 994
Przedsiębiorstwo
Komunalne
33 854-35-00

Straż Miejska 33 854-34-83
		
604-558-321
Pogotowie Energetyczne
		
991
		
33 857-26-00
Pogotowie Gazowe
		
992
PGNiG
32 391-23-03
Kominiarz
33 854-37-59
		
602-777-897
Urząd Miasta 33 857-93-00

LIST DO REDAKCJI

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:

Karol Kurzok		

WAŻNE TELEFONY

Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23
tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY
27/2019/2/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

11 lipca 2019 r.
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Nowy Zarząd Osiedla Lipowiec: Izabela Wojtas, Joanna Raszka, Karol
Chwastek, Danuta Chwastek, Agata Chrapek.
Fot. M. Niemiec

CHCĄ WSPÓŁPRACOWAĆ
4 lipca odbyło się zebranie mieszkańców, którzy mieli wybrać
nowy Zarząd Osiedla Lipowiec. W miejscowej strażnicy OSP
o godz. 17 znajdowało się 21 osób i taka liczba nie pozwalała
na przeprowadzenie wyborów. Zgodnie ze statutami osiedli
w Ustroniu kworum zapewnia 3% osób spośród mieszkańców
uprawnionych do głosowania w danym osiedlu.

W Lipowcu obecnie jest 1249 osób uprawnionych do głosowania, z czego 3% to 38 osób. Dotyczy to pierwszego terminu
zebrania wyborczego. Gdy nie zbierze się wymagana do przeprowadzenia wyborów liczba mieszkańców, ogłaszany jest za
15 minut drugi termin zebrania i wtedy 3% obniża się o 20%.
W przypadku Lipowca dawało to liczbę 31, a więc w dalszym
ciągu do kworum brakowało 10 osób. W ruch poszły telefony,
dzwoniono do rodziny, przyjaciół, sąsiadów i w ciągu kwadransa
zebrano kworum. Na liście widniało w sumie 37 nazwisk i można
było przystąpić do wyborów.
Zebranie prowadził burmistrz Ustronia Przemysław Korcz,
obecna była również wiceburmistrz Dorota Fijak, ponieważ sama
jest mieszkanką Lipowca oraz przewodniczący Rady Miasta
Ustroń Marcin Janik. W zebraniu uczestniczył radny dzielnicy
Piotr Roman, Małgorzata Kunc – przewodnicząca Zarządu Osiedla Ustroń Lipowiec, którego kadencja właśnie się skończyła oraz

członek Zarządu Michał Zając.
Sprawdzaniem uprawnień do
głosowania, drukowaniem kart
i protokołowaniem zajmowały
się Iwona Bujok i Joanna Pietrzyk z Urzędu Miasta Ustroń.
Najpierw wybrano Komisję
Skrutacyjną, w której skład
weszli: Tadeusz Krysta –
przewodniczący, członkowie:
Adam Raszka i Adam Chwastek. Osoby, które pracują
w komisji nie mogą kandydować ani na przewodniczącego,
ani na członka zarządu.
Przyszedł czas na zgłoszenie kandydatur na przewodniczącego. Była tylko jedna
– Danuta Chwastek, która
w głosowaniu uzyskała jednomyślne poparcie. Wcześniej
przedstawiła się wyborcom
i powiedziała, że zależy jej na
większej aktywności mieszkańców, na wyższej frekwencji
na różnych zebraniach i na
dobrej współpracy pomiędzy
organizacjami społecznymi
działającymi na terenie Lipowca.
Nie było łatwo zgłosić kandydatów na członków zarządu,
bo wielu nie wyrażało zgody.
Gdy uzyskano zgody czterech
kandydatów, a właściwie kandydatek i zapowiadało się, że
w Lipowcu zarząd przejmą
kobiety, do ich grona dołączył
Karol Chwastek. Było to ważne nie ze względu na parytety,
ale dlatego, żeby zagwarantować działalność zarządu przez
całą czteroletnią kadencję.
Zarząd musi składać się z
przewodniczącego i 4 członków. Jeśli w czasie trwania kadencji z jakichkolwiek powodów – losowych, zdrowotnych,
(dok. na str. 10)

Wiceburmistrz na liście wyborców.

Uwija się komisja skrutacyjna.

Nauka demokracji.

GASILI W CHYBIU

Akcja na ul. Myśliwskiej. Fot. W. Herda
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Ponad 150 strażaków z ochotniczych i zawodowych jednostek
przyjechało 45 wozami na teren byłej cukrowni w Chybiu i walczyło z ogniem, który wybuchł późnym popołudniem w czwartek
4 lipca. Na początku nie było wiadomo, czy nie palą się toksyczne
odpady, więc wszyscy strażacy działający na miejscu mieli nakaz
noszenia masek. Cukrownia to obecnie hale fabryczne wynajmowane przez prywatnych przedsiębiorców, wykorzystywane
na składowanie śmieci. Po rozpoznaniu stwierdzono, że ogień
wybuchł w miejscu, gdzie znajdowały się głównie szmaty i folie.
Wśród strażaków gaszących pożar była Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Polanie oraz jednostka OSP Ustroń Centrum,
Ochotnicy z Centrum wyjechali z Ustronia o 7 rano 5 lipca,
a zadanie zastępu polegało na dogaszeniu tlących się szmat, folii
oraz innych odpadów składowanych wewnątrz budynku.
Strażakom nie brakuje pracy i na własnym podwórku. 7 lipca
po godz. 17 wybuchł pożar w Ustroniu na ul. Myśliwskiej. Palił
się dach prywatnego domu, a na miejscu zjawiły się wszystkie
jednostki OSP z Ustronia. Tego samego dnia OSP Lipowiec zabezpieczała miejsce wypadku na skrzyżowaniu ul. Katowickiej
z Cieszyńską. Tydzień wcześniej – 30 czerwca OSP Nierodzim
wezwana została do pożaru przyczepy kempingowej przy ul.
Kreta. Ogień ugaszono, ale przyczepa spłonęła doszczętnie. (mn)
11 lipca 2019 r.

WIADOMOŚCI

z RATUSZA

O powietrzu zimą i… latem
mówi burmistrz Przemysław Korcz
Nikomu już nie trzeba tłumaczyć, jak ważna jest jakość
powietrza, którym oddychamy, zwłaszcza w naszym mieście
uzdrowisku. Okazuje się, że jego jakość również latem może być
zagrożona, zwłaszcza gdy dotknie nas fala upałów.
O działaniach podejmowanych w walce z niską emisją i smogiem pisaliśmy wielokrotnie. Aktualnie, oprócz kontynuacji wymiany pieców, realizowany jest program ZONE (Zintegrowany
system wsparcia polityki i programów Ograniczenia Niskiej Emisji
– ZONE), do którego zakwalifikowaliśmy się jako jedna z 9 gmin
w Polsce, a umowę podpisywałem w ustrońskim ratuszu z ministrem Piotrem Woźnym. W ramach ZONE prowadzone są badania
spirometryczne naszych dzieci oraz dzięki współpracy z Pawłem
Waszkiem i innymi kominiarzami sporządzamy inwentaryzację
źródeł ciepła w ustrońskich domach. Dziękuję mieszkańcom za
współpracę z kominiarzami i zrozumienie, jak ważne jest oszacowanie wielkości i rodzaju potrzeb w Ustroniu, żeby potem tę
wiedzę wykorzystać w ograniczeniu niskiej emisji.
Muszę powiedzieć, że zainteresowanie prowadzonymi przez
nas działaniami, także tymi prowadzonymi przed programem
ZONE, jest bardzo duże wśród samorządowców i mediów.
Końcem czerwca miałem zaszczyt reprezentować nasze miasto
na Konwencie Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów, który odbył się w Mstowie, nieopodal Częstochowy
i tam przedstawiałem nasze doświadczenia, a pod nieoczekiwaną
nieobecność ministra Woźnego, również całą ideę, cele i organizację programu ZONE.
Jednak o jakość powietrza musimy dbać również latem. W ciągu
ostatnich kilku lat wiele miast polskich przeprowadziło tak zwaną
rewitalizację terenów zielonych, która kończyła się znacznym ich
uszczupleniem na rzecz, ogólnie mówiąc, przestrzeni z betonu.
Efekt jest taki, że podczas upałów ludzie w miastach się duszą.
Prowadzone są pomiary, które jasno pokazują, jak roślinność wpływa na temperaturę nawierzchni chodników i ulic. Zacienione nawierzchnie mniej się nagrzewają, ale tam, gdzie słońce bezpośrednio pada na asfalt, jego temperatura przekracza 40 stopni Celsjusza,
kostki brukowej 35 stopni. Najchłodniej jest na trawie, która nawet
w słońcu utrzymuje temperaturę do 25 stopni.

Paulownie w ogrodzie mieszkańca Hermanic.

Fot. M. Niemiec

Na szczęście w Ustroniu jest zielono dzięki skwerom, trawnikom, parkom i również – co bardzo istotne – samym mieszkańcom,
którzy pięknie utrzymują swoje ogrody i działki. Podczas Otwarcia
Sezonu Uzdrowiskowego zapraszałem, aby przyjeżdżać do Ustronia – miasta zieleni, parków i ogrodów. Zieleń ma być kolejnym
atutem Ustronia z korzyścią i dla turystów i dla mieszkańców.
Szukając kolejnych pomysłów na polepszenie jakości powietrza w naszym mieście latem i podczas upałów, które zdaniem
naukowców mogą nas nawiedzać coraz częściej, zainteresowaliśmy się drzewami tlenowymi, zwanymi też oxy drzewami.
Drzewo z gatunku paulownia dzięki ogromnym liściom wytwarza
takie ilości tlenu, o których inne drzewa mogą tylko pomarzyć.
W idealnych warunkach już w 6. roku od posadzenia może
osiągnąć 16 m wysokości i 35 cm średnicy pnia, rośnie prosto,
a jego pień nie posiada sęków. Bardzo dobrze przystosowuje się
do różnych warunków klimatycznych i do różnej gleby. System
korzeniowy osiąga 9 m głębokości i stamtąd pobiera składniki odżywcze. Jest rośliną nieinwazyjną i nie jest zagrożeniem dla lokalnego ekosystemu. W tym roku szkolnym nie udało się już zakupić
sadzonek i zorganizować akcji, ale planujemy, żeby przedszkolaki
i uczniowie posadzili na terenie szkół i przedszkoli takie drzewa,
a być może paulownie pojawią się też na terenie miasta. Chciałbym
zainteresować tematem drzew tlenowych również mieszkańców
Ustronia. Może akurat oxy drzewo dobrze wkomponuje się w ich
ogród, a przy okazji dostarczy dodatkowego cienia i tlenu.
Spisała: (mn)

1 lipca przed godz. 13 kierowcy, którzy mijali w Nierodzimiu siedzibę firmy Mokate zauważyli, że jeden z samochodów dziwnie skręca.
Zjechał na pobocze i przemieszczał się obok jezdni przez kilkadziesiąt metrów, by na koniec uderzyć w drzewo. Na miejsce przyjechała
policja i okazało się, że kierująca toyotą corollą kobieta zasłabła. Ratownicy medyczni z karetki wezwanej na miejsce zdarzenia udzielili jej
pomocy. 7 lipca przed godz. 18 doszło do kolizji na skrzyżowaniu ul. Katowickiej i Cieszyńskiej w czasie gdy bez zarzutu działała sygnalizacja
świetlna. Kierująca fiatem stillo 20-letnia mieszkanka Dębowca wymusiła pierwszeństwo i doprowadziła do kolizji z audi A3, kierowanym
przez 26-letniego mężczyznę. Sprawczyni kolizji została ukarana mandatem. Ona też najbardziej ucierpiała w zdarzeniu i potrzebna była
interwencja ratowników medycznych.
								
Fot. W. Herda
11 lipca 2019 r.
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Zainteresowanie badaniami było duże.

Fot. L. Szkaradnik

TU MACIE RAJ NA ZIEMI
Już po raz jedenasty na rynku zapanował Wakacyjny Tydzień Zdrowia zrealizowany
przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie. Warto podkreślić, że Ustroń jest jedyną
miejscowością w powiecie, która współfinansuje szeroką ofertę darmowych badań
profilaktycznych.

Barbara Kłosowska kierownik Biura Promocji Zdrowia w Starostwie, główna organizatorka i koordynatorka akcji powiedziała:
Ogromnie się cieszę z takiej wzorcowej od
wielu lat współpracy z miastem Ustroń, które
dotuje ten Wakacyjny Tydzień Zdrowia kwotą
5 tysięcy zł, przeznaczoną na bezpłatne skierowania dla mieszkańców Ustronia na badanie krwi. Jesteśmy tutaj w bardzo silnym
zespole wolontariuszy i pracowników różnych instytucji czy fundacji i proponujemy
mieszkańcom Ustronia, a nawet turystom,
porady, konsultacje i badania profilaktyczne. Jest z nami codziennie, oferując porady
medyczne i pielęgniarskie, Śląskie Centrum
Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania
Niepełnosprawności i Śląskie Centrum
Rehabilitacji i Prewencji z Ustronia, które
przygotowuje zdrowe i smaczne poczęstunki,
a „Ustronianka” funduje wodę. Ponadto
Szpital Śląski w Cieszynie wydawał skierowania na badania.
Zakres świadczonych usług medycznych
był tak szeroki, że nie sposób wszystkich

Organizatorka akcji prozdrowotnej przedstawia burmistrzowi szczegóły oferty.
Fot. L. Szkaradnik
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wymienić. Codziennie wykonywano badanie ciśnienia, poziomu cukru we krwi, tkanki
tłuszczowej, EKG z odczytem, spirometrię,
pulsoksymetrię, kilka razy testowano słuch
i wzrok, w jednym dniu dermobus z Krakowa badał skórę pod kątem zagrożeń
chorobami nowotworowymi, udzielano
też porad: psychologicznych, w terapii
antynikotynowej, chorobach reumatycznych, schorzeniach stóp, alergii i astmie oskrzelowej u dzieci i wiele innych.
O ziołolecznictwie informował przedstawiciel Zakonu Bonifratrów, zaś w punkcie
NFZ była możliwość uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
przydatnej podczas wyjazdu za granicę,
udzielano też informacji w zakresie dofinansowania sprzętu ortopedycznego. Wydawano również bezpłatne skierowania na
badanie krwi, cytologię oraz mammografię.
Sporo mieszkańców Ustronia informowało, że corocznie wyczekują na początek
lipca, a potem przychodzą codziennie, korzystając z tych różnorodnych badań i porad.
Pani Eugenia, której córka pracuje
w służbie zdrowia chętnie informuje, że
korzysta od lat ze wszystkich zabiegów,
jakie są oferowane. Jest zadowolona, bo
badania są bezpłatne i wyraża wdzięczność
panu burmistrzowi i pani Suchankowej za
darmowe badanie krwi, a emeryt takie możliwości sobie ceni. Chodziła codziennie,
gdyż oferta w każdym dniu była nieco inna.
Z kolei pani Janina z Wodzisławia Śląskiego, będąca na leczeniu w naszym
sanatorium jest wprost zachwycona, że
mogła skorzystać z kilkunastu różnych
badań podczas jednego dnia i wszystko
gratis. Podkreśliła, że bardzo zazdrości
mieszkańcom Ustronia, bo nie dość, że żyją
w pięknej miejscowości i w dodatku uzdrowisku, to jeszcze mają zapewnione corocznie tak różnorodne, a pożyteczne darmowe
badania. Na zakończenie stwierdziła: Po
raz pierwszy coś takiego widzę. Tu macie
raj na ziemi, ale czy to sobie cenicie?
Lidia Szkaradnik

Kolejny sukces lipowskiego Stowarzyszenia! Udało się pozyskać pełne
dofinansowanie do projektu „Przyroda
i my” realizowanego ze środków programu „Działaj Lokalnie”, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce, a który na terenie naszego powiatu koordynowany jest przez Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej.
Kolejny raz postawiliśmy na łączenie
pokoleń, poprzez działania skupiające
mieszkańców w różnym wieku. Zgodnie
z ideą programu Działaj Lokalnie będziemy działać lokalnie, czyli na terenie dzielnicy Lipowiec, ale tym razem
do współpracy zaprosiliśmy mieszkańców sąsiedniej dzielnicy - Nierodzimia.
W ramach projektu przewidziane są rajdy:
„Eko- wyjście” Rajd Pieszy na Lipowski
Groń prowadzony przez harcerzy oraz
rowerowy „Rowerem wokół Wisły”. Odbędą się również warsztaty rękodzielnicze
„Wielopokoleniowe spotkania z rękodziełem” oraz „Święta tuż, tuż” – ozdabianie
świec i lampionów. Tajemnice ziół będziemy zgłębiać pod okiem Pani Dagmary –
zielarza fitoterapeuty, na spacerach zielarskich i w czasie robienia Eko – mydełek.
W Lipowskim Przedszkolu Nr 5 będziemy w czasie zajęć ekologicznych sadzić
cebulki i byliny. Wspólnym działaniem
będzie jesienne sprzątanie Lipowca
i Nierodzimia. Zapraszamy starszych
i młodszych, dużych i małych do współpracy i udziału!
Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na
plakatach, stronie Stowarzyszenia oraz
Facebooku.
STOWARZYSZENIE LIPOWIEC
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czujność i obserwować każde niepokojące zachowanie. Trzeba
interesować się w jakim środowisku przebywa nasze dziecko,
rozmawiać, zwracając szczególną uwagę na relację z dzieckiem,
tłumaczyć czym może skutkować chęć „spróbowania” narkotyków. Jeżeli będziemy bagatelizować ten problem, to musimy mieć
świadomość, że dziecko będzie miało podobne podejście i bardzo
możliwe, że w substancjach psychoaktywnych nie będzie widziało
śmiertelnego zagrożenia. Nie rozmawiając na ten temat, nie reagując, społecznie będziemy akceptować, w myśl hasła kampanii
„Nie reagujesz? Akceptujesz!”. Policja walcząc z substancjami
psychoaktywnymi działa na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i w tej ustawie jasno określone są przepisy,
za co odpowiada każdy, kto ma do czynienia z narkotykami,
za posiadanie narkotyków. Apelujemy raz jeszcze - zwracajmy
uwagę na zachowanie dzieci, co robią w czasie wolnym, z kim
przebywają, co zamawiają przez Internet. Wszystko po to, żeby
nie stracić nad tym kontroli. Warto, szczególnie podczas wakacji,
wzmóc czujność i nie bagatelizować zagrożenia, jakie niosą ze
sobą narkotyki.
Tekst i foto: Lidia Szkaradnik

JAK DZIAŁAJĄ NARKOTYKI,
jak z nimi „walczyć”?
W pierwszym dniu Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia na ustrońskim rynku obecny był policyjny radiowóz, w którym dyżurował
aspirant sztabowy Tomasz Pszczółka z Komendy Powiatowej
Policji w Cieszynie. Jego zadaniem była popularyzacja ważnego problemu, jak wykryć u młodzieży narkotyki. Przedstawił
związane z tym zagadnieniem charakterystyczne przedmioty
w ramach programu narkotykowego „Drug stop”, realizowanego
wspólnie z Republiką Czeską. Oto jego wypowiedź: Prezentowane przez policję w „walizce narkotykowej” przedmioty to
przykładowe schowki, gdzie młodzież może ukrywać narkotyki,
aby uśpić czujność rodziny. Osoby, które posiadają narkotyki lub
tzw. dopalacze noszą często drobne, nie wzbudzające podejrzeń
przedmioty takie jak na przykład długopis, bateria, łuski od nabojów, czy plastykowy młynek do mielenia szyszki marihuany. Takie
elementy mogą mieć przy sobie, w piórniku czy też na biurku.
Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie co roku prowadzi akcję
„Bezpieczne wakacje”, podczas której funkcjonariusze zwracają
szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, którzy
często gromadzą się lub przebywają w samotności w ustronnych
miejscach, gdzie może dochodzić do pierwszych inicjacji spożywania alkoholu, palenia papierosów czy też używania narkotyków
lub innych substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy. „Walizka
narkotykowa” to projekt, który realizowany jest dzięki funduszom
europejskim wspólnie z czeską policją. Teraz, gdy nie ma granic,
łatwiej o przemyt nielegalnych substancji. W walizce pokazane są
substancje przypominające, imitujące narkotyk oraz przykładowe
przedmioty, w których osoby posiadające substancje zabronione
mogą je przechowywać. Policjanci na tych przykładach wyjaśniają jak wyglądają narkotyki, na co zwrócić uwagę. Dużo czasu
poświęcają na informowanie o skutkach uzależnień, o tym gdzie
szukać pomocy i jak zapobiegać przestępstwom narkotykowym.
Apelują też, żeby, szczególnie w trakcie letniego wypoczynku,
poświęcać więcej uwagi i czasu dzieciom i nie pozostawiać ich
samym sobie.
Komenda Policji w Cieszynie została wyposażona w urządzenie
optyczne-laserowe do sprawdzania składu podejrzanych substancji. Jest ono wielkości telefonu komórkowego, a w szybki i prosty
sposób identyfikuje środki narkotyczne – wystarczy przyłożyć
go do woreczka i wiązka laserowa skierowana na podejrzaną
substancję analizuje jej skład chemiczny. Walizka narkotykowa
i spektrometr laserowy w znaczny sposób ułatwiają policji pracę
w tej dziedzinie.
Apelujemy, aby poświęcać swój wolny czas i uwagę dzieciom,
bo używanie narkotyków można zauważyć przede wszystkim po
zmianie w zachowaniu. A każde zachowanie, które odbiega od
dotychczasowego powinno wzbudzić pewnego rodzaju niepokój.
Po tej samej substancji jeden może być otępiały, a drugi pobudzony. Choć ufamy swoim dzieciom, zawsze powinniśmy zachować
11 lipca 2019 r.

		

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Ustroń
z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu i Zarządu
Osiedla Ustroń Polana
Zgodnie z § 9 ust. 1 Statutu dla Osiedla Polana stanowiącego załącznik
do Uchwały Rady Miasta Ustroń Nr XVII/186/2012 z dnia 28 lutego 2012
r. w sprawie Statutu Osiedla Polana
Burmistrz Miasta Ustroń
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
11 lipca 2019 roku, o godz. 17.00
w SP nr 3 z oddziałami Przedszkolnymi przy ul. Polańskiej 25
w Ustroniu odbędzie się
Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Ustroń Polana
na którym przeprowadzony zostanie wybór
Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Ustroń Polana
Warunkiem ważności Ogólnego Zebrania, na którym odbywają się wybory
Przewodniczącego Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, zgodnie
z §8 ust. 6 w/w Statutu jest obecność co najmniej 3% mieszkańców
Osiedla posiadających prawo wybierania.
Zgodnie z §8 ust. 7 w przypadku braku kworum, o którym mowa
w ust. 6 Ogólne Zebranie Mieszkańców odbywa się w II terminie,
tj. w tym samym dniu, po upływie 15 minut od wyznaczonej godziny pierwszego terminu, przy czym, aby zebranie w II terminie
było ważne, wystarczająca jest obecność mieszkańców Osiedla
posiadających prawo wybierania w liczbie 3% pomniejszonej o 20%.
W przypadku, gdy liczba ta nie będzie liczbą całkowitą, zaokrągla się
ją w górę do pełnej liczby.
Osiedle Ustroń Polana obejmuje ulice:
Baranowa, Beskidek, Chabrów, Furmańska, Grzybowa, Jastrzębia, Jaworowa, Jodłowa, Orłowa, Palenica, Polańska, Papiernia, Pod Grapą,
Równica, Stroma, Sucha, Ślepa, Świerkowa, Turystyczna, Wczasowa,
Wiślańska, Wysznia, Złocieni, Żarnowiec, 3 Maja (od nr 118 po stronie
prawej i od nr 75 po stronie lewej)		

					Burmistrz Miasta
				
Przemysław Korcz
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Podziwiano nie tylko rzeźby artysty, ale też jego poezję i śpiew.

KIEDYŚ BYŁEM ZBUNTOWANY
Festiwal Ekumeniczny trwa w najlepsze. Za nami wernisaże, koncerty, wykłady
i jeszcze sporo wydarzeń czeka na miłośników kultury i sztuki. Festiwal Ekumeniczny ma swoją wierną publiczność, która bywa w kościołach, w Czytelni Katolickiej
i dopisała też na otwierającym Festiwal wernisażu prac Ryszarda Zająca w Muzeum
Ustrońskim. Na pewno długo go nie zapomną ze względu na charyzmę twórcy, jego
śpiew, poezję i prezentowane prace, które można oglądać do połowy sierpnia.

19 czerwca na inauguracji jubileuszowego XV Festiwalu Ekumenicznego gości
powitał Łukasz Sitek – prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Ekumenicznego w Ustroniu, które jest organizatorem
Festiwalu razem z Parafią Ewangelicko-Augsburską reprezentowaną w Muzeum
przez proboszcza ks. Piotra Wowrego
i Parafią Rzymskokatolicką św. Klemensa, reprezentowaną przez proboszcza ks.
Wiesława Bajgera. Obecny był radny
powiatowy, członek Zarządu Powiatu
Cieszyńskiego Stanisław Malina, członek Zarządu Powiatu Christian Jaworski,
burmistrz Ustronia Przemysław Korcz,
przewodniczący Rady Miasta Marcin
Janik, wiceburmistrz Dorota Fijak, radny
Paweł Sztefek, naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki UM
Barbara Niemczyk. Wernisaż był okazją,
by przywitać się z wieloma znakomitymi
mieszkańcami naszego miasta, śmiało
można stwierdzić, że na spotkaniu przy
ul. Hutniczej pojawiła się ustrońska elita,
choć artysta którego wystawa stała się
powodem przybycia, wcale z Ustronia
nie pochodzi.

Ryszard Zając powiedział mi, że Ustroń
zna bardzo dobrze i podoba mu się to miasto. Stwierdził, że daje duże możliwości
do wypoczynku, jest piękne zarówno w tej
zurbanizowanej, jak i przyrodniczej części,
ale jego bogactwem są przede wszystkim
ludzie. Tacy jak Wojciech Postrzygacz
i jego żona Elżbieta Padèe, którzy zaprosili artystę do Ustronia i zmobilizowali
znajomych, przyjaciół, przedsiębiorców,
by sfinansowali transport jego rzeźb. Już
podczas wernisażu jedna z nich została sprzedana, więc pan Wojciech żartował, że może nie będzie czego przewozić
z powrotem. Z powrotem, czyli do Jeleniej Góry, skąd pochodzi Ryszard Zając.
Jednak od 2007 roku rzeźniarz mieszka
głównie w Niemczech, podróżuje też po
innych krajach, tworząc i wystawiając.
Jego monumentalne rzeźby w marmurze
zdobią m.in. Monachium.
Dorobek Ryszarda Zająca jest imponujący, ale początki jego kariery nie były takie
proste. Jako uczeń szkoły muzycznej grał
w zespole rockowym, pisał teksty i komponował muzykę. Zaangażowany politycznie
prowokował swoimi instalacjami, tworzył

Na wernisażu obecni byli samorządowcy, artyści, duchowni, ludzie ceniący kulturę i sztukę.
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buntownicze rzeźby, został relegowany
ze Szkoły Rzemiosł Artystycznych. Jego
wystawy były usuwane, a nawet niszczone.
Przełomem w życiu pana Ryszarda było
spotkanie z proboszczem Kościoła Wang
w Karpaczu ks. Janem Koziełem, który
również był obecny w Muzeum Ustrońskim. Renowacja elementów kościoła, której towarzyszyły rozmowy, dyskusje, ale
i modlitwy z pastorem, stała się zaczątkiem
ich przyjaźni. W rzeźbie zniknął bunt na
rzecz motywów Starego i Nowego Testamentu. Prace w Świątyni Wang i zetknięcie
się z elementami nordyckimi spowodowały
przeniesienie ich do twórczości własnej.
– Kiedyś byłem zbuntowany, fascynował mnie dadaizm, chaos i ciemna strona
mocy. Tak, zło jest bardziej pociągające dla
młodych ludzi, wydaje się atrakcyjne, kusi
rozmachem, ale dopiero, gdy znajdziemy
wewnętrzną harmonię, światło, ducha,
twórczość może w pełni rozkwitnąć – tłumaczył mi Ryszard Zając.

Artysta czaruje sztuką i uśmiechem.

Wiele osób chciało porozmawiać z artystą, bo zachwycił ich nie tylko rzeźbami,
ale też poezją i śpiewem – to prawdziwy
człowiek renesansu. Nie bał się też mówić
o kobiecie, której ciało jest najwspanialszym dziełem Boga, a traktowanie go
w sposób przedmiotowy zawsze wzbudza
jego sprzeciw. Na wystawie o tematyce
sakralnej nie brakuje aktów, są jednak
wyrazem czystego piękna i miłości..
Wielkie emocje słychać było w głosie
Ryszarda Zająca, kiedy mówił o przywiązaniu do Słowa Bożego i o znaczeniu
Reformacji. Stwierdził, że nawet gdyby mu
przyszło umierać…
W tym momencie przerwał mu Łukasz
Sitek, który uspokoił artystę, że jesteśmy
w Ustroniu i u nas nikt nie musi umierać
za wiarę. Ten akcent można uznać za symboliczne otwarcie XV Festiwalu Ekumenicznego. Tekst i foto: Monika Niemiec
Prace Ryszarda Zająca przywiezione
zostały do Ustronia dzięki Wojciechowi
Postrzygaczowi, Elżbiecie Padèe, Annie
Frey, Agnieszce Kaczmarzyk, Grażynie
Kostce, Sylwii Kubacy-Śliwce, Hannie
Markuzel, Marii Pinkas, Urszuli Tomaszko, Wojciechowi Frey, Marcinowi
Janikowi, Jerzemu Podżorskiemu, Bronisławowi Szturcowi.
11 lipca 2019 r.

Skąd się biorą krasnoludki? Teraz wiadomo.

Fot. M. Niemiec

WYSTAWA DLA DZIECI

że ja w dzieciństwie chciałem być śmieciarzem. Najbardziej
podobało mi się, jak pracownicy zakładu oczyszczania miasta
lekko zeskakiwali i wskakiwali na platformę z tyłu śmieciarki. Ale
śmieciarzem nie zostałem. Na studiach uczyłem się pracy aktora
lalkowego, ale to również nie stało się moim zawodem. Kocham
rysować, spróbowałem, czy można z tego żyć i okazało się, że
tak. Jednak podzielę się z wami osobistym odkryciem: rysowanie
dla przyjemności jest o wiele fajniejsze niż dla zarobku – mówił
gość z Białegostoku.
Dzieci pytały, skąd się biorą pomysły i co się z nimi potem robi.
– Najpierw się wymyśla i tę część pracy twórczej lubię najbardziej – mówił Maciej Szymanowicz. – Można to robić na
leżąco, jadąc na rowerze, spacerując po Ustroniu czy wjeżdżając
na Czantorię. Potem powstają szkice, a następnie odbywa się
najbardziej żmudna robota na komputerze.
Wernisaż wystawy był szczególnym spotkaniem z dziećmi, dla
których książka w dalszym ciągu odgrywa ważną rolę w życiu.
Z młodymi ludźmi, którzy cenią opowiadaną historię i oryginalne
ilustracje, a także przyjemność płynącą z obcowania z książką
jako przedmiotem. Na dowód przynieśli ze sobą wyczytane, wyoglądane ukochane książki, w których Szymanowicz wpisywał
i wrysowywał bardzo osobiste autografy.
Na zakończenie dyrektor Magdalena Lupinek i Beata Grudzień,
kierownik Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Ustroniu, która była współorganizatorem wydarzenia, oraz
sam autor czytali dzieciom (i dorosłym) fragmenty książki
o najmniejszym słoniu świata.
Monika Niemiec

– Marzyłam, że kiedyś zrobię wystawę tylko i wyłącznie dla
dzieci i udało się! – mówiła 1 czerwca dyrektor Muzeum Ustrońskiego Magdalena Lupinek, gdy rozpoczynała wernisaż z okazji
Dnia Dziecka. Jednak to nie do końca prawda. Wystawa nie jest
tylko dla dzieci, to jest wystawa, dzięki której wszyscy czują
się dziećmi. Bez obaw można ją polecić dorosłym, bo obrazy,
które tworzy Maciej Szymanowicz, wciągają oglądających
w magiczny świat bez względu na wiek.

Na zaproszenie dyrektor Lupinek do Ustronia przyjechały nie
tylko obrazy, ale i sam autor, któremu nasze miasto bardzo się
spodobało. Grafik, dizajner, ilustrator, plakacista, laureat wielu
nagród, pisarz, autor gier planszowych i książek: „Krasnoludki.
Fakty, mity, głupoty”, „Najmniejszy słoń świata” rozmawiał
z młodymi czytelnikami o technice, inspiracjach, o tym, co mu się
najbardziej podoba w jego twórczości, a czego nie lubi, i czy umie
rysować w stylu manga. Dorośli, którzy przyprowadzili swoje
pociechy na wernisaż, niewiele się odzywali, nie musieli. Dialog
artysty z odbiorcami toczył się wartko i nie było tematów tabu.
Co więcej, pan Maciej spełniał prośby młodych gości muzeum
i rysował, dzięki czemu ustroniacy mieli okazję zobaczyć, skąd
się biorą krasnoludki Szymanowicza.
– Jeśli ktoś z was martwi się, że jeszcze nie wie, co chce robić
w przyszłości, jakie szkoły, jakie studia wybrać, to powiem wam,

Mamy chętnie sięgają po książki z ilustracjami Szymanowicza, a lubią
je oglądać dzieci w każdym wieku. Także te dorosłe. Fot. M. Niemiec

NA UPAŁY... FUNDACJA
Fundacja św. Antoniego w Ustroniu niesie pomoc starszym,
chorym, ubogim mieszkańcom Ustronia. Codziennie przychodzą na ul. Kościelną na obiad, tam też mogą otrzymać ubrania,
meble, wypożyczyć sprzęt medyczny i uzyskać pomoc, jakiej
potrzebują. Również prawną, gdyż w drugą i czwartą środę
miesiąca w siedzibie fundacji dyżuruje prawnik, służący radą
w sprawach rodzinnych.

Transport z ul. Kościelnej do bielskiego Caritasu.
11 lipca 2019 r.

		

Fot. M. Niemiec

W czasie ostatnich upałów w Fundacji św. Antoniego można
było otrzymać napoje chłodzące. Wiele tysięcy butelek trafiło
do potrzebujących dzięki darowiźnie Michała Bożka, właściciela firmy Ustronianka. Prezes fundacji Tadeusz Browiński za
pośrednictwem Gazety Ustrońskiej pragnie złożyć serdeczne
podziękowania za ten dar. A darem tym podzielił się również
z bielskim Caritasem, który przekazał napoje bezdomnym
w Bielsku-Białej. Przedstawiciel Caritasu wyjaśniał, że gorące
dni są równie niebezpieczne dla bezdomnych, co zimowe mrozy
i w ten trudny czas napoje bardzo się przydają. Zgrzewki butelek
ładowali do samochodu podopieczni Fundacji św. Antoniego
razem z prezesem.
(mn)
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RAPORT O STANIE MIASTA USTROŃ W ROKU 2018
FINANSE W ROKU 2018
(cd. z poprzedniego numeru)

V. POLITYKA PODATKOWA
W 2018 roku kontynuowana była dotychczasowa polityka
podatkowa miasta, opierająca się na wytycznych Ministerstwa
Finansów w odniesieniu do stawek obowiązujących w gminach
ościennych. Podtrzymane zostały również preferencyjne stawki
dla niektórych przedmiotów opodatkowania, jak również dotychczasowe zwolnienia z podatku od nieruchomości i podatku
rolnego. Utrzymująca się tendencja wzrostowa ilości podatników
spowodowana jest m.in. wyraźną działalnością deweloperską
na terenie miasta oraz obrotem nieruchomościami (gruntami)
na rynku wtórnym. Większa ilość podatników jest jednym
z głównych czynników przekładających się na wzrost dochodów
własnych miasta z tytułu podatków lokalnych, które z roku na
rok wykazują progres.
Znaczącym aspektem polityki podatkowej jest również opłata
uzdrowiskowa, której pobór realizowany jest poprzez inkasentów.
Również w tym przypadku odnotowano wyraźny wzrost ilości
inkasentów. Poniższy wykres przedstawia relację pomiędzy ilością inkasentów, a wpływami do budżetu miasta z tytułu opłaty
uzdrowiskowej w latach 2015-2018:

(18-60 lat) wynosiła 4247 osób, a liczba mieszkańców (18-65)
wynosiła 4473, liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym
wynosiła 2588, a liczba mieszkańców: 1265.
W 2018 r. narodziło się w gminie 146 osób, w tym 79 dziewczynek i 67 chłopców, a zmarło 212 osób, w tym 90 kobiet i 122
mężczyzn, przyrost naturalny w 2018 r. wyniósł – 66, a przeciętny
czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił 14 dni.
W roku 2018 wydano 62 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż
alkoholu podczas imprez oraz 12 zezwoleń detalicznych i 52
zezwolenia gastronomiczne, alkohol sprzedawano w 44 punktach
detalicznych (sklepy) oraz w 114 punktach gastronomicznych.
W okresie od 1stycznia do 31 grudnia 2018 roku przeprowadzono 50 postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych, które kończyły się wydaniem
stosownej decyzji. W roku 2018 Rada Miasta Ustroń uchwaliła 163
uchwały, natomiast Burmistrz Miasta Ustroń wydał 410 zarządzeń.

OCHRONA ZDROWIA W ROKU 2018
Na terenie miasta Ustroń zrealizowano dwa programy zdrowotne: Program Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń
wirusem brodawczaka ludzkiego HPV z którego skorzystało 16
osób oraz Program Polityki Zdrowotnej w zakresie szczepień
ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu (85 osób).
Koszt obu programów to kwota 10.500 zł.
cdn

CHCĄ WSPÓŁPRACOWAĆ
(dok. ze str. 4)

MIESZKAŃCY I SPRAWY ADMINISTRACYJNE
W ROKU 2018
W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i
mieszkańców zmniejszyła się o 41 osób, przez co na dzień 31
grudnia 2018 r. wynosiła 15291 osób, w tym 8112 kobiet i 7179
mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych sytuacja wygląda następująco: liczba mieszkanek w wieku
przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) wynosiła 1282 osób, a liczba
mieszkańców – 1436, liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym

rodzinnych, jeden z członków odejdzie, zarząd przestaje istnieć.
Jeśli jednak w wyborach głosowano jeszcze na innych kandydatów, to do zarządu dołącza kolejny z największą liczbą głosów.
W Lipowcu wyniki głosowania wyglądały następująco: Agata
Chrapek – 31 głosów, Karol Chwastek – 28 głosów, Małgorzata
Kunc – 10 głosów, Joanna Raszka – 25 głosów, Izabela Wojtas
– 31 głosów.
Na zakończenie zebrania burmistrz Korcz i przewodniczący Janik dziękowali za zaangażowanie dotychczasowemu Zarządowi,
a nowemu życzyli owocnej pracy. Małgorzata Kunc dziękowała
władzom samorządowym i mieszkańcom Lipowca za czteroletnią
współpracę.
Pierwszym poważnym zadaniem nowego Zarządu Osiedla
Lipowiec będzie zwołanie zebrania i sformułowanie wniosków
do budżetu miasta na rok 2020.
Monika Niemiec

BIBLIOTEKA
Laura Claridge
„Tamara Łempicka.
Sztuka i skandal”

Biografia słynnej, kontrowersyjnej
malarki. Odtworzenie prawdziwych losów Łempickiej to niełatwa
sztuka, gdyż wokół artystki narosło
wiele plotek i mitów, a ona sama nigdy nie ułatwiała pracy biografom,
bo słynęła z przeinaczania faktów
o swoim życiu i z podawania zmyślonych informacji, począwszy od
daty własnych urodzin, a skończywszy na takich konfabulacjach
jak drugi ślub matki, który nigdy
nie miał miejsca, czy samobójstwo nieistniejącego członka
rodziny.
1 listopada 2018 na aukcji w Nowym Yorku „La Musicienne” jej
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POLECA:
praca z 1929 roku została najwyżej
wylicytowanym obrazem polskiego
artysty w historii, osiągając cenę
9087500 $.

Stephen King,
Bev Vincent
„17 podniebnych
koszmarów”

Zbiór opowiadań pod redakcją
dwójki znanych pisarzy. Tematem
głównym antologii są wszelkie nieszczęścia, które mogą się wydarzyć
jedenaście kilometrów nad ziemią
i przy prędkości ponad ośmiuset kilometrów na godzinę. Lepiej nie czytać przed podróżą samolotem.
Antologia zawiera nowe utwory Joe Hilla i Stephena Kinga, a także czternaście innych klasycznych opowiadań oraz jeden wiersz.
11 lipca 2019 r.

Po naszymu...
Ludeczkowie moji
Powiym Wóm, że jo kożdy dziyń ledwo stanym z legiera, to
łod rana dziwóm sie na niebo, czy zbiyrajóm sie jaki chmury
i wyglóndóm na zmiłowani deszcza, a tu całymi tydniami
ani kapki wody. Łóński rok już był suchy, a tyn je jeszcze
bardziyj. Kuracjusze sóm uradowani, że je ciepło i dziyń
w dziyń słóńce świyci, ale cóż z taki radości jak niedłógo
nóm wszyckim bydzie wody chybiać, a przeca bez wody
nima życio. Studnie wysychajóm, potoki już sóm suche,
a nic nielza zrobić. Trzeja sie nauczyć szanować te wode,
co jeszcze mómy, a to mało kiery umiy.
Jo dycki wieczór ze strachym łoglóndóm prognoze pogody, czy zaś nie dej Boże idzie ku nóm tyn hyc z Afryki. Już

USTRONIU
W tym tygodniu przedstawiam mało
znane zdjęcie Hotelu Kuracyjnego – cennego, zabytkowego gmachu, stanowiącego
symbol przemysłowo – uzdrowiskowego charakteru Ustronia, którego budowę
ukończono w 1804 r. To stąd wywodzą się
lokalne tradycje leczniczych kąpieli, zapoczątkowane przez robotników hutniczych,

11 lipca 2019 r.

		

też móm swoji roki i tej strasznucnej spiekoty nie znoszym,
a moji jarzinki w zogródce jeszcze bardziyj sie tropióm
i choć żech regularnie podlywała, to i tak zielina zmarniała
na tym hycu. Łoto baji buraczki ganc mi zmarniały, jedynie
fazole, cebula, czy pory rosnóm jeszcze jako tako. A tam
kaj sóm taki piaszczyste teryny, to aji trowa już je downo
sucho, a łowoce i jarziny taki marne jak nigdy. Ludzie,
bydzie drożyzna, to je pewne! Ale cóż zrobiymy? W małej
zogródce można pore grzóndek podloć giskanóm, ale jak je
łoto baji hektar jaki uprawy, to warzywnicy jyno załamujóm
rynce. W wielu miejscach łobili jeszcze nie było zdrzałe,
a już zeschło, a przeca chlyb chcymy jeś wszyscy. Rolnicy
jowejczóm, piszóm prośby coby ich wspomóc, tóż rząd isto
do im jakisi łodszkodowani.
Nie chcym tu straszyć, bo kożdy rod dobre, a ni złe wieści,
ale przeca to widać, że czakajóm nas czasy nieurodzaju
i drożyzny i trzeja do tego prziwyknóć.
Staro ustrónioczka

którzy do ogrzania wody w celu umycia
się po ciężkiej pracy wykorzystywali żużel
wielkopiecowy. Okazał się on pomocny
przy leczeniu chorób (głównie reumatycznych), co poświadczali liczni podróżnicy,
przybywający tu już od połowy XIX w.
Zdjęcie pochodzi z drugiej połowy lat
30. XX w., kiedy to najemcą budynku był
Alfons Jamróz. Widoczny afisz informuje
o hurtowej sprzedaży i wyszynku wódek,
likierów, wina i piwa. W sezonie letnim
Hotel Kuracyjny stanowił epicentrum życia
towarzyskiego, a gościom umilały czas
popularne wówczas zespoły swingowe.
Zaś poza nim odbywały się prezentacje
różnych atrakcyjnych towarów domowego
użytku, połączone z możliwością zakupu.

Na fotografii widoczna jest także bryczka,
niewielki pojazd konny, szybszy i znacznie
lżejszy od kolasy, chętnie wykorzystywany
przez dawnych ustroniaków do transportu
towarów. Warte podkreślenia jest, iż najważniejszym w okolicy ośrodkiem słynącym z produkcji osi i okuć wozowych był
właśnie Ustroń.
Dziś obiekt ten, liczący od rozpoczęcia
budowy już 217 lat, stanowi dla nas ikonę miejscowej historii, która w unikalny
sposób zgodnie łączyła przemysł ciężki
z uzdrowiskiem. Więcej ciekawostek na
temat „Kurhotelu” zebranych przez Kamila
Podżorskiego, ukaże się w Kalendarzu
Ustrońskim na 2020 r.
Alicja Michałek
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Występy zapoczątkował ustroński zespół „Betel”.

Fot. L. Szkaradnik

BYLIŚMY ROZBITKAMI NA ZIEMI
W niedzielne popołudnie ostatniego czerwca w rekordowym upale na rynku
urządzono Chrześcijański Festiwal Nadziei, którego głównym organizatorem była
Chrześcijańska Misja Pomocy Uzależnionym „Nowa Nadzieja” w Ustroniu.

Przez niemal cztery godziny rozbrzmiewała muzyka religijna, a uroczystość prowadził pastor zboru „Betel” w Ustroniu
Bogusław Wrzecionko. Zainteresowanie
mimo nieznośnej spiekoty było spore,
jednak słuchacze w większości stali rozproszeni, szukając zacienionych miejsc
na rynku. Zaprezentowano też pantomimę
młodzieży oraz świadectwa przemia-

ny życia pod wpływem poznania Boga
i jego działania. Można było również zapoznać się z literaturą chrześcijańską, a że
przybywano na imprezę rodzinnie, więc
przygotowano różne atrakcje dla dzieci.
Poproszony o komentarz Tomasz Lewicki, rzecznik prasowy Festiwalu powiedział: Chrześcijański Festiwal Nadziei
odbywa się już po raz piąty. Wczoraj

mieliśmy przyjemność gościć w Brennej,
pogoda dopisała jak również publiczność,
bo ku naszemu zaskoczeniu było o wiele
więcej osób w tym roku niż w ubiegłych
latach. Tak, że jesteśmy z tego powodu
bardzo szczęśliwi i wszystko odbyło się
zgodnie z planem. Dziś w programie mamy
trzy koncerty. Wystąpią zespoły: „Betel” z Ustronia, Pathlife z Bielska-Białej
i gość specjalny Mate O, który jest już
powszechnie rozpoznawalny, nawet dzięki występom w Telewizji Polskiej, gdzie
brał udział w licznych koncertach świątecznych. Mamy przygotowany też poczęstunek dla gości z napojami, a zimna
woda ma przy tej temperaturze szczególne znaczenie. Dodatkowo atrakcje dla
dzieci, wiązanie balonów, kolorowanki
i animacje. Celem Festiwalu jest podzielenie się z mieszkańcami Ustronia, czy
też przyjezdnymi tym, czego sami żeśmy
doświadczyli we własnym życiu, czyli
wielką zmianą jaka się w nas dokonała.
Kiedyś chodziliśmy własnymi drogami,
byliśmy takimi rozbitkami tutaj na Ziemi,
natomiast odkąd szczerze zaprosiliśmy
Boga do naszego serca i powierzyliśmy
mu całe życie, On to życie systematycznie
poukładał. I możemy to dzisiaj usłyszeć
zarówno ze sceny, bo będą mówiły osoby,
które przeżyły tę metamorfozę nieraz znalazły się na dnie, a dzisiaj są szczęśliwe
i mają cel w życiu, zostały uwolnione
z tych wszystkich rzeczy, które ich tak
mocno wiązały i ograniczały. Dzisiaj mają
one wiarę w sercu i z optymizmem patrzą
w przyszłość. Nawet w trudnych sytuacjach potrafią sobie poradzić, gdyż całą
ufność powierzyły Bogu, a On jest tym,
który nas ratuje z każdej opresji, bo On
chce dla człowieka dobrych rzeczy.
Lidia Szkaradnik

NAWET SIĘ NIE ZBLIŻAJ
Czytelnicy donoszą nam (i przysyłają zdjęcia, takie jak obok) o występowaniu
barszczu Sosnowskiego – rośliny, która silnie parzy. Nie powinniśmy się nawet do
niej zbliżać, gdyż w upalne dni emituje lotne substancje eteryczne, które mogą
osiąść na skórze również na odległość. Tym bardziej barszczu nie wolno dotykać, żadnej jego części, ani łamać czy podejmować prób niszczenia, bo grozi to
wystąpieniem objawów podobnych do poparzenia termicznego. Mogą pojawić
się pęcherze z surowiczym płynem, a nawet głębokie rany. Objawy występują
po kilkunastu minutach od kontaktu z rośliną, a największe natężenie następuje
w ciągu 30 minut do 2 godzin. Objawy mogą nasilać się w ciągu 24 godzin. W razie
poparzenia odbarwienia skóry mogą się utrzymywać nawet kilka lat.
Jeżeli miał miejsce kontakt z rośliną, ale nie wystąpiły jeszcze objawy poparzenia,
należy obmyć skórę dużą ilością letniej wody z mydłem. W każdym przypadku – niezależnie od stopnia nasilenia objawów – należy unikać ekspozycji na światło słoneczne
przynajmniej przez 48 godzin. W przypadku wystąpienia objawów należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Podczas oczekiwania na kontakt z lekarzem można podać
preparat zawierający wapń, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej
u osób uczulonych na barszcz Sosnowskiego. Jeżeli pojawiły się pęcherze surowicze,
ale nie doszło do ich rozerwania, można zastosować miejscowo maści (kremy) kortykosteriodowe. W przypadku kontaktu oczu z rośliną należy je przemyć dokładnie wodą
i chronić przed światłem.
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Ustroń występowanie barszczu nad Wisłą
w Polanie zgłaszał Roman Zorychta, przewodniczący Zarządu Osiedla Ustroń Polana.
Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Monika Maksymczak mówiła,
że zostało to zgłoszone do Wód Polskich, które mają usunąć rośliny z nabrzeży.
Od 2011 roku Pracownia Stosowanej Ekologii Roślin Wyższej Szkoły Ekologii
i Zarządzania w Warszawie prowadzi serwis: mapa.barszcz.edu.pl, w którym można samemu i anonimowo zgłosić przypadki występowania barszczu Sosnowskiego.
Na ten moment mapa wskazuje 9 miejsc występowania rośliny na terenie Ustronia
w Polanie, Lipowcu, Nierodzimiu, na Równicy, na Czantorii i nad rzeką Wisłą. (mn)
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ŚWIETNA WSPÓLNA ZABAWA
15 czerwca w Przedszkolu nr 2 w Ustroniu był dniem bardzo, ale to bardzo gorącym i udanym. Kto był to wie, jak świetnie
bawiliśmy się na kolejnym już przedszkolnym festynie. Były występy dzieci,
zabawa z animatorami, fanty, licytacja,

bardzo pyszna domowa kuchnia i wiele
innych atrakcji...
Ale kochani rodzice i najbliżsi, bez Was
ta impreza nie miałaby sensu, dlatego
z całego serca dziękujemy wam za
okazaną pomoc i wsparcie oraz za to,

KĄPIEL I LODY DLA OCHŁODY
14 czerwca w godzinach popołudniowych tak jak co roku w Przedszkolu nr 4
w Hermanicach odbył się „Dzień Otwarty” i „Rodzinny Festyn Przedszkolny”.
Pani Dyrektor wraz z Nauczycielkami
zaprosiły przyszłych przedszkolaków
i ich rodziców na zwiedzanie przedszkola. Później zgromadzeni rodzice
i mieszkańcy osiedla mieli możliwość
oglądać występy dzieci obecnie uczęszczających do hermanickiego przedszkola.
Organizatorzy festynu zapewnili wszystkim mnóstwo atrakcji takich jak zabawa
z wodzirejem, loteria fantowa, „kącik
urody” czy zamek dmuchany. Zaprezentowała się również szkółka piłkarska
z klubu „Kuźnia Ustroń” a Policja ustrońska umożliwiła obejrzenie radiowozu
11 lipca 2019 r.

		

„od środka”. Podczas festynu można
było skorzystać ze stoisk kulinarnych
na których proponowane były: kiełbaski
z grilla, bigos, grochówka z kotła. Dla

że tak świetnie się z nami bawiliście.
Nie możemy zapomnieć również o naszych sponsorach, dlatego z tego miejsca przesyłamy wszystkim i każdemu
z osobna wielkie podziękowania: Cukiernia „Na Blejchu„ Ustroń, Cukiernia
„U Janeczki” Ustroń, Dwór Skibówki, Firma Handlowo-Usługowa Marek
Macura Wisła, „Loobito”– Sala Zabaw
i Kawiarnia, „Mir-Max”– Zakłady Mięsno-Wędliniarskie Penkała Pielgrzymowice,
„Mokate” SA w Ustroniu, „Pami”Artykuły
Szkolne i Papiernicze – Firma Handlowo-Usługowa Barbara Jendrulek, Piekarnia –
Cukiernia „Beskidzka” Kamil Podżorski,
Piekarnia-Cukiernia „Bethlehem” Ustroń,
„Przytulisko Telesforówka” Schronisko,
Restauracja „Ogrodowa” Dawid Kowalik PHU DAKO Stanisław Kowalik,
Salon Kosmetyczny Magdalena Szuba, Sklep Spożywczy Euro Przy Kuźni,
„Smakosz„ Sp. z o.o. Hurtownia Piwa
i Napojów, „Sopelek” Lodziarnia i Kawiarnia, Stacja-Fitness Ustroń, „Wrzos”
Karczma i Browar Ustroń, „Zamrożeni„
Lody Naturalne, OSP Ustroń Centrum,
Komisariat Policji w Ustroniu.
Serdecznie dziękujemy za bezcenną
i bezinteresowną pomoc. Za okazanie nam
dobrej woli i hojność, dzięki której kolejny raz mogliśmy zrealizować dziecięce
pomysły i marzenia.
Przedszkole nr 2 w Ustroniu
spragnionych były napoje, kawa i herbata,
a dla smakoszy słodkości – gofry, lody
i przepyszne ciasta upieczone przez rodziców. Na koniec nie zabrakło oczywiście
strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej
z Ustroń Nierodzim, którzy ostudzili
wielu rozgrzanych śmiałków orzeźwiającą kąpielą. Wszystko to odbyło się
dzięki zaangażowaniu samych rodziców,
a zwłaszcza Rady Rodziców Przedszkola
nr 4. Podziękowania należą się również
sponsorom: Artchem – hurtownia, Park
Linowy „Czarny Groń”, Kolej Linowa
„Czantoria” w Ustroniu, Pizzeria „Bella”
w Ustroniu, Pizzeria „Pozytyw”, Pani L.
Kozieł „Papierniczy Świat”, Wytwórnia
Czekolady „Ludwig” w Skoczowie, Kajetan Kajetanowicz, Sklep „Spar”, Hurtownia „Tomar”, Piekarnia „Bethlehem”,
salon fryzjerski i kosmetyczny „Pasja”,
Piekarnia Beskidzka. Pogoda jak zwykle
dopisała, wszyscy świetnie się bawili,
a dodatkową radość dawała świadomość,
że zarobione pieniążki zostaną przeznaczone na potrzeby dzieci tutejszego przedszkola.
Małgorzata Kozieł
27/2019/4/R
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

Fot. M. Niemiec

OGŁOSZENIA DROBNE
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY - USTROŃ. (33)854-53-98.
KOMANDOR - Cieszyn, ul.
Stawowa 27 - szafy, garderoby,
zabudowy wnęk z drzwiami
przesuwanymi i nie tylko... Zamów bezpłatny pomiar. RATY
0% 728-340-518, 33 854-22-57.
www.komandor.pl
Bilety autokarowe, lotnicze,
promowe. Mea Travel, Ustroń,
ul. Rynek 3. (33)444-60-40.
Bagażówka - przeprowadzki
+ ekipa. Usługi transportowe.
601-478-108.
Spawanie plastików, Ustroń, ul.
Obrzeżna 9. 501-444-534.

Brykiet bukowy, buk suchy workowany, drewno podpałkowe
– kartony, węgiel groszek workowany. (33) 854-47-10.
AMBACAR-BIS Skoczów, używane części do samochodów
osobowych. 733-913-181. 505634-557.
Cyklinowanie bezpyłowe parkietów, desek. Odnawianie schodów.
Tanio! 666-989-914.
Kupię garaż murowany okolica
Manhatanu, domków szeregowych. 692 505 380.
Sprzedam działkę budowlaną
w miejscowości Kocoń, gmina Ślemień, powiat Żywiec, nr
działki 545/5, 10,61 hektara.
508-302-405.

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

KONKURSY I PRZETARGI

3.07.2019 r. został opublikowany przetarg nieograniczony
pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci
kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Asnyka – termin
składania ofert - do dnia 18.07.2019 do godziny 10:00.
Więcej na: www.ustron.bip.info.pl

DYŻURY APTEK
11-12.07		 Na Szlaku				ul. 3 Maja 46 		 tel. 854-14-73
13-14.07		 Rumiankowa				ul. Skoczowska 76		 tel. 300-30-40
15-16.07		 Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
17-18.07		 Na Zawodziu				ul. Sanatoryjna 7 		 tel. 854-46-58
19-20.07		 Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
21-22.07 Cent. Leków MAX		ul. Daszyńskiego 1 tel. 856-11-93
23-24.07			Lawenda				ul. Skoczowska 137		 tel. 855-10-14
Dyżur w godzinach 8.00-22.00.
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11.07 17.00 Zebranie wyborcze mieszkańców Polany, SP-3
11.07 18.45 Prelekcja lek. med. Jacka Musiała na temat „Zdrowy
			
tryb życia”, Czytelnia Katolicka
12.07 18.45 Koncert Trio Vox Tribus, kościół rzymskokatolicki
			
św. Klemensa
13.07 18.00 Biesiada muzyczna, Hetmańscy Sarmaci z Zamościa,
			
amfiteatr
14.07 15.00 Koncert chóru Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia
			
w Strumieniu, kościół rzymskokatolicki na Zawodziu
14.07 17.00 Popołudnie Muzyczne na Rynku, Orkiestra Dęta
			
Goleszów Band, rynek
18.07 18.00 Koncert kwartetu dętego z Oldrzychowic, kościół
			
ewangelicki
19.07 16.00-20.00 Koncert chrześcijański „Przewodnik cuda
			
czyniący”, rynek
19.07 18.00 Koncert organowy Klaudii Camilii Twardzik, kościół
			
ewangelicki
20.07 13.00 Military Festival, rynek
20.07 18.00 Koncert „Na skrzydłach pieśni”- śpiew Magdaleny
			
Hudzieczek-Cieślar, kościół ewangelicki
21.07 16.00 Military Festival, recital laureatów, rynek

10 lat temu - 9.07.2009 r.
USTROŃ LIDEREM
Spotkanie z przedstawicielami ustrońskich stowarzyszeń trwało
3 godziny i bardzo trudno było wyciągnąć od naszych gości słowa
krytyki wobec działań ustrońskiego samorządu - powiedział Mateusz Werpachowski ze Stowarzyszenia Delta Partner, kiedy podczas
ostatniej sesji razem z Romanem Gruszczykiem referował wyniki
badań aktywności organizacji pozarządowych w powiecie cieszyńskim. (...) Ustroń jest niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi
o wspieranie organizacji finansowo. Nasze 1,86% z wszystkich wydatków budżetowych pozostawia w tyle Cieszyn: 1,04%, Strumień
i Skoczów: 0,55%, Wisłę: 0,20%. Średnia powiatowa to: 0,78%.
GOSPEL Z AFRYKI
Pięknie zachodziło słońce nad Hermanicami w czwartek,
2 lipca. Nie afrykańskie słońce, choć śpiew niosący się w powietrzu
wskazywał na Czarny Ląd. A to za sprawą Grupy Ewangelizacyjnej
Claret Gospel z Wybrzeża Kości Słoniowej. Śpiewali w kościele
pw. N.M.P. Królowej Polski u ojców dominikanów. Pokazali
zgromadzonym radosne, energetyczne oblicze chrześcijaństwa.
Przyjechali razem z opiekunem i współzałożycielem grupy, pochodzącym z Bytomia, ojcem Romanem Woźnicą ze Zgromadzenia
Misjonarzy Klaretynów.
ZWYCIĘŻCZYNI Z AMERYKI
Beskidzka Wystawa Psów Rasowych to stały punkt w ustrońskim
kalendarzu imprez wakacyjnych. W tę niedzielę, 5 lipca, odbyła
się w Ustroniu już po raz jedenasty. Jak zwykle ściągnęła tłumy
ludzi, zarówno właścicieli psów, jak i tych, którzy przyszli zwierzęta
jedynie pooglądać. A było na co popatrzeć: w tegorocznej wystawie
wzięło udział ponad 970 psów, przedstawicieli 161 ras. Wystawę
otworzył burmistrz miasta Ireneusz Szarzec, wśród gości znajdował
się również starosta cieszyński Czesław Gluza. Organizatorem
imprezy był Związek Kynologiczny, oddział w Bielsku – Białej.
(...) Najpiękniejszym Psem Wystawy został All Tooeasy rasy lhasa
apso, którego właścicielem jest Radek Blazo: - Jestem ze Słowacji,
z Bratysławy. Suka jest sprowadzona z Ameryki w ubiegłym roku.
Wybrała:(lsz)
11 lipca 2019 r.
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KĄCIK SZACHOWY
POD PATRONATEM

AKADEMII SZACHOWEJ

Mat w dwóch posunięciach.

27/2019/6/R

CZY WIESZ ŻE:

Nie taki dawny Ustroń, 2010 r.

W. Suchta

SZACHY mają walory terapeutyczne.
Nie tylko dzieci mogą się tu czegoś nauczyć. Zauważono, że
szachy pomagają trenować myślenie przyczynowo–skutkowe
oraz zależności między zdarzeniami. Przeanalizowano ten fakt
i przetestowano na grupie chorych. Stwierdzono, że są wysoce
efektywne w ochronie przed chorobami neurodegeneracyjnymi,
takimi jak demencja czy choroba Alzheimera oraz mają walory
w pewnym zakresie terapeutyczne.
To nieprawda, że aby grać w szachy, trzeba posiadać specjalne
umiejętności, z którymi można się co najwyżej urodzić. Dowiedziono bowiem, że są to zdolności nauczalne i każdy bez wyjątku
może po nie sięgnąć. Warto!

K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) chemiczne miasto niedaleko Szczecina, 8) nawierzchnia bieżni lekkoatletycznej, 9) poranna
w wojsku, 10) dzielnica z Czantorią, 12) spotkasz tam
hazardzistów, 14) atrybut rycerza, 15) coś strasznego,
16) popularne letnisko nad Bałtykiem, 19) dynia gwarowo, 22) baśniowy chłopiec z drewna, 23) dolary – euro,
24) system odprowadzania wody.
PIONOWO: 2) turystyczny monopolista w PRL-u,
3) Borneo - Bali - Sumatra, 4) odcinek wyścigu, 5) pasmo
górskie w Rosji, 6) jednostka wojskowa, 7) wśród literatów,
11) górale z Orawy, 13) członek germańskiego plemienia
w Brytanii, 17) cieszyńska firma, 18) ryba z kolcem, 20)
kamienna droga, 21) nachylenie terenu.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 19 lipca.
Rozwiązanie Krzyżówki z numeru 25

KONCERTY NA RYNKU
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Franciszek Aust
z Ustronia, ul. Skoczowska. Zapraszamy do redakcji.
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* Wysyłając rozwiązanie krzyżówki zgadzasz się na przetwarzanie twoich danych osobowych na potrzeby konkursu.
Twoje dane będą przetwarzane tylko przez czas trwania konkursu. Administratorem twoich danych jest Gazeta Ustrońska
z siedzibą w Ustroniu, ul. Rynek 4. Masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi
do organu nadzorczego. Więcej informacji możesz uzyskać w redakcji Gazety Ustrońskiej.
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USTRONIEM
ZAWŁADNĘŁA
KOSZYKÓWKA
(cd. ze str. 1)

Jury również bawiło się wybornie.

Fot. K. Francuz

Konkurs wsadów był pokazem wyjątkowych
umiejętności.
Fot. K. Francuz

Po dwie drużyny na każdej połowie boiska
grały na jeden kosz.
Fot. K. Francuz

W wydarzeniu wzięli udział zawodowcy, nie brakło też aspirujących sportowców. Fot. K. Francuz

Już o 9 rano rozpoczęły się zajęcia koszykówki dla dzieci i młodzieży, zorganizowane przez Rafała Filipczyka i Rajmunda
Raszyka – sekcja koszykówki TRS „Siła”,
a prowadzone również przez Marcina Janika, przewodniczącego Rady Miasta Ustroń
oraz Łukasza Sitka, pełnomocnika burmistrza ds. profilaktyki uzależnień. Dołączył do
nich również burmistrz Przemysław Korcz,
który wykonał rzut do kosza i ciepłymi
słowami wsparł najmłodszych pasjonatów,
a o godzinie 11 oficjalnie otworzył tegoroczną edycję turnieju. Następnie przyszła
pora na zgłaszanie drużyn i rozpoczęła się
rozgrywka dzieci do lat 13. Pierwsze miejsce zajęła drużyna „Basket Rolnicy”, a na
kolejnych uplasowała się drużyna „Szybkich
i wściekłych” i MOS Katowice. Rozgrzewka
z instruktorką Prestige Club Uzdrowiska
Ustroń poprzedziła trwające do późnych
godzin wieczornych rozgrywki. Planowo
miało wziąć w nich udział 16 drużyn rozgrywających mecze trwające po 10 minut,
jednak ostatecznie drużyn zapisało się 18,
a czas rozgrywki zmniejszono do 8 minut. Zapytałam ustroniaka Jakuba Szafarza
z drużyny „Kiedyś To Było” o jego opinię
na temat imprezy, której organizatorem
głównym był Wydział Promocji, Kultury,
Sportu i Turystyki Urzędu Miasta.
– Organizacja jest znacznie lepsza niż
rok temu, są ciekawe nagrody i spora
widownia. Jest dużo zainteresowanych
i to nie tylko z Ustronia, ale też z Bielska,
Cieszyna, Katowic czy Krakowa. Kiedyś
w Ustroniu był kultowy Beton, dzisiaj Beton
to prawdziwa historia i nie sposób byłoby
organizować turniej pod tą nazwą. Ale fajnie, że jest Streetball i że w mieście dzieje
się coś związanego z koszykówką.
Przez cały czas trwania imprezy z głośników płynęła muzyka puszczana przez Dj’a
WIX, a w przerwie między rozgrywkami
odbył się konkurs wsadów, w którym udział
wzięło 4 zawodników. Najlepsze noty otrzymał Jakub „Sąsiad” Hayera. Jury w składzie:
Rafał Filipczyk, Marcin Słomka, Łukasz
Sitek, radny Paweł Sztefek, przewodniczący komisji sportu i Barbara Niemczyk,
naczelnik wydziału sportu UM wręczyło
mu nagrodę główną, czyli 600 złotych
i Puchar Burmistrza Miasta Ustroń. Po konkursie wsadów kontynuowano rozgrywki
drużynowe, w których na podium stanęły
drużyny „Byle Team”, „3x3 Miasteczko
Kraków” i „Owce Awaria”. Zwycięzcy
mogli liczyć na ciekawe nagrody oraz upominki ufundowane przez sponsorów: Miasto
Ustroń, TRS „Siła”, firmę „Małgorzata”
z Wisły, Ustroniankę, restaurację „Pozytyw”,
SK FOOD TRUCK, Uzdrowisko Ustroń
i Mount Everest.
Karolina Francuz
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Informacja Turystyczna Rynek, Kiosk „RUCH” Kobyłecki Sanatorium „Równica”, Kiosk „U Sikorek” w centrum, Lewiatan Lipowiec, Lewiatan Manhatan, Lewiatan Poniwiec, Mendrek Lipowiec,
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