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ZBIERAMY
PODPISY
Do Zarządu
Dróg Wojewódzkich
w Katowicach

Zakończyła się modernizacja odcinka ul. Cieszyńskiej od skrzyżowania z ul. Katowicką
do zakrętu przy domu sióstr Boromeuszek. Na drodze powiatowej 2607S wykonano nawierzchnię asfaltobetonową, wymieniono krawężniki, odtworzone zostały rowy, a pobocza
umocniono kruszywem. Wyremontowany fragment liczy 665 m długości (pow. 4.930,50 m2)
za 584.402,32 zł (pół na pół z powiatem). Wyremontowany został również chodnik, płyty
betonowe zamieniono na kostkę brukową na dł. 596 m (pow. 952,00 m2). Z budżetu miasta
wydano 170.182,24 zł.
Fot. K. Francuz

Burmistrz Przemysław Korcz. Fot. M. Niemiec

Łukasz Sitek.

Fot. M. Niemiec

Pracownicy Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności.
Fot. M. Niemiec
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My, Mieszkańcy Ustronia zwracamy się z prośbą do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o rozwiązanie problemów komunikacyjnych
na skrzyżowaniach dróg gminnych
i powiatowych z drogą wojewódzką
nr 941, przebiegającą przez nasze miasto.
Zdajemy sobie sprawę, że rozwiązania
te nie są ani łatwe, ani tanie, jednak przy
drodze wojewódzkiej biegnącej przez
Ustroń przybywa krzyży, a każdy z nich
oznacza tragedię rodzin, bliskich i przyjaciół ofiar. W statystykach policyjnych
dotyczących Ustronia rośnie liczba osób
rannych i zabitych na drodze 941, ale to
dla nas, mieszkańców miasta, nie są tylko
suche liczby. Głęboko przeżywamy każdy
wypadek, każdą śmierć kierowcy samochodu, motocyklisty, pieszego.
Czujemy się bezsilni wobec machiny
urzędniczej, nieczułej na dramaty, które
rozgrywają się na naszych oczach, ale
wciąż jeszcze wierzymy, że specjaliści pracujący w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach są w stanie
zaproponować rozwiązania, które będą
odpowiadały naszym oczekiwaniom,
a przede wszystkim zapewnią bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom drogi wojewódzkiej nr 941, zarówno mieszkańcom Ustronia, jak i odwiedzającym
nas gościom.
Więcej na str. 5

Przewodniczący Rady Miasta Ustroń Marcin
Janik.
Fot. M. Niemiec
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ZAWIESZONA
BLOKADA
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Ustroń w punkcie „Sprawy
bieżące miasta” dużo czasu poświęcono bezpieczeństwu na
drodze wojewódzkiej DW941. Efektem jest oddolna akcja
zbierania podpisów przez mieszkańców pod pismem do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w którym to grzecznie,
choć stanowczo ustroniacy domagają się rozsądnych rozwiązań na skrzyżowaniach z ul. Dominikańską, ul. A. Brody, ul.
Myśliwską i ul. Akacjową, czyli w tych miejscach, w których
najczęściej dochodzi do tragicznych wypadków.

Jednak na zebraniach, w prywatnych rozmowach i również
na sesji mówiono o zorganizowaniu blokady obwodnicy. W tym
temacie najwięcej doświadczeń ma wiceprzewodnicząca Rady
Miasta Jolanta Hazuka, która, nie będąc jeszcze radną ani przewodniczącą Zarządu Osiedla Nierodzim, współorganizowała taką
akcję w swojej dzielnicy. Ostatecznie do blokady nie doszło, ale
mieszkańcy nie odwołali decyzji o jej przeprowadzeniu, tylko ją
zawiesili. Wkrótce sprawa skrzyżowania ruszyła, choć też nie bez
problemów. Można o tym przeczytać w Gazecie Ustrońskiej: nr
21/2011 „Blokada wstrzymana”, nr 26/2011 „Gorąca atmosfera”,
nr 28/2011 „Jest dokumentacja”, nr 40/2011 „Przełom w sprawie”,
wszystko na www.archiwum.ustron.pl
Po wielu latach doszło do przebudowy skrzyżowania i zamontowania sygnalizacji świetlnej, a inwestycja zakończyła się jesienią
2014 roku. Czy był to skutek blokady, czy też planowych działań
ZDW, zdania są podzielone. Nie można jednak powiedzieć, że
determinacja i mobilizacja mieszkańców nie miała wpływu na
rozwiązanie problemów komunikacyjnych w tym miejscu. Na
sesji radna Jolanta Hazuka wspominała, że po doświadczeniach
z Nierodzimia trudno jej uwierzyć w obietnice, bo wtedy już nawet
powstał projekt, za który zapłaciło miasto, ale przez rok odbijano
piłeczkę pomiędzy ZDW, a biurem projektowym i nadal nic się
nie działo. Dalej wiceprzewodnicząca RM mówiła:
– Nie wiem, na ile decyzja mieszkańców o blokadzie drogi,
miała decydujący wpływ, ale po jej podjęciu zostałam zaproszona
na spotkanie ze starostą cieszyńskim Gluzą razem z przedstawicielami Zarządu Osiedla Nierodzim i radną dzielnicy. Zostałam
bardzo niemiło potraktowana przez pana starostę na tym spotkaniu. Był również obecny pan komendant powiatowy policji,
który po prostu mi groził, że jeżeli wyprowadzę ludzi na ulicę, on
nas wszystkich pozamyka, ustali tożsamość i wobec nas zostaną
wyciągnięte konsekwencje. Pan starosta przekazał nam pismo
od Zarządu Dróg Wojewódzkich, że jeżeli tylko projekt zostanie
uzgodniony, ZDW da pieniądze na przebudowę skrzyżowania. To
było chyba na trzy dni przed planowaną blokadą drogi. Grupa, która była na tym spotkaniu zdecydowała, że rezygnujemy z blokady.

to i owo
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Wojewódzki Zarząd Dróg w Katowicach zakomunikował, że
począwszy od 20 listopada do
wiosny, remontowana droga DW
941 biegnąca przez Wisłę będzie
przejezdna w obu kierunkach.
Znikną tzw. wahadła, co powinno poprawić płynność ruchu.

* * *

W Galerii Zmiennej Szpitala
Śląskiego w Cieszynie prezentowane są prace ustrońskiej artystki Beaty Sikory-Małyjurek. Do
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końca grudnia można oglądać
portrety.

* * *

Typowym pałacem miejskim
z końca XVIII wieku jest
dawna rezydencja Larischów
w Cieszynie. Obecnie mieści się
w niej Muzeum Śląska Cieszyńskiego, które założone zostało
blisko 220 lat temu. Jest drugim
w Polsce, po Muzeum Czartoryskich, jeśli chodzi o okres
funkcjonowania.

* * *

Zamek w Dzięgielowie wybudowano pod koniec XV wieku. Miał kilku właścicieli. Po
pożarze obiekt odbudowano
w drugiej połowie XIX wieku.
Obecnie zamek znajduje się
w prywatnych rękach. Właś-

Byłam zdziwiona, że nie będąc żadną osobą umocowaną, nie
byłam radną, nie byłam w zarządzie osiedla, zostałam poproszona
na to spotkanie, czyli, nie schlebiając sobie, obawiano się, że
i tak wyprowadzę ludzi na ulicę i ją zablokujemy. Powiedziałam
wtedy, że nie zgadzam się na rezygnację z blokady, jedynie na
wstrzymanie. Na drugi dzień rano poprosiłam o zwołanie na
szybko zebrania, żeby poinformować mieszkańców, dlaczego tej
blokady nie ma. Było oburzenie mieszkańców, dlaczego nie ma
blokady. Mówili, że skoro zdecydowali, że ma być blokada, to
ona jednak powinna być, mimo wszystko. Natomiast ja wytłumaczyłam, że jest taka decyzja, bo przyszło pismo z Zarządu Dróg
Wojewódzkich i czekamy jeszcze chwilę. Oczywiście patrole policji się pojawiły, bo byłam na miejscu, w okolicach przejścia dla
pieszych umiejscowionego wówczas w okolicach „Żabki”. Tylko
tyle państwu powiem. Na ile ta decyzja o blokadzie poruszyła
to wszystko, nie wiem, ale na następny rok ruszyła przebudowa
skrzyżowania, o którą mieszkańcy walczyli naprawdę kupę czasu. Wcześniej nie przemawiała do nikogo liczba osób, która tam
zginęła, liczba wypadków, nie mówiąc o kolizjach.
Do słów Jolanty Hazuki odniósł się przewodniczący Rady
Miasta Marcin Janik. Powiedział, że był świadkiem rozmowy
(dok. na str. 6)

„Bezpieczna droga do domu i szkoły”

KONKURS PLASTYCZNY
W celu wzmocnienia głosu mieszkańców Ustronia w walce
o bezpieczna drogę, przejścia dla pieszych, a w końcu o
życie Burmistrz Miasta Ustroń ogłasza konkurs plastyczny „Bezpieczna droga do domu i szkoły”.
W związku z sytuacją, jaka ma miejsce na drodze będącej osią
całego Ustronia – od Nierodzimia po Polanę – burmistrz Przemysław Korcz zachęca wszystkich przedszkolaków oraz uczniów
szkół podstawowych do przedstawienia swoich wizji dotyczących
bezpieczeństwa na drogach. Zbiór prac to dodatkowa część apelu,
jaki skierowany zostanie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, odpowiadających za obecną sytuację na najważniejszej
drodze w Ustroniu. Drodze, która jest niebezpiecznym i niechlubnym wyróżnikiem naszego uzdrowiska. Arteria miasta już
od dawna powinna mieć skrzyżowania pełne świateł, bezpieczne
przejścia dla pieszych oraz pomiary prędkości, ale niestety nie
ma… I dochodzi tam stale do tragicznych w skutki wydarzeń.
Dlatego też, trzeba przedsięwziąć wszelkie środki, aby zwrócić
uwagę instytucji, które odpowiadają za bezpieczeństwo na niej.
Prace będzie można składać w swoich przedszkolach oraz
szkołach lub przynieść do sekretariatu Urzędu Miasta Ustroń.
Wszystkie prace zostaną przekazane do ZDW, a najlepsze otrzymają nagrody ufundowane i wręczone przez burmistrza. Prace
można składać do 16 grudnia 2019 r.
ciciel – trzeba przyznać – dba
o zabytkową budowlę. Zamek
jest udostępniany na lokalne
imprezy.

* * *

Zespół Teatralny przy Parafii św.
Elżbiety w Cieszynie przygotował, podobnie jak każdej jesieni,
sztukę pt. „Gość oczekiwany”
według opowiadania Zofii Kossak. Aktorzy-amatorzy wystawią
sztukę na deskach cieszyńskiego
Teatru w drugiej połowie listopada. Nad całością czuwa siostra
Jadwiga Nierozumska – reżyser
i autorka scenariusza.

* * *

22 listopada Cinema City startuje w Galerii „Stela” w Cieszynie. Jest to 35. placówka tej sieci
w Polsce. Widzowie będą mieli

do wyboru cztery sale kinowe
po 100 miejsc. Obiecywany jest
najnowszy repertuar.

* * *

Do przyszłorocznego jubileuszu
100-lecia działalności sposobi
się Społem „Konsum Robotniczy” w Cieszynie. Spółdzielnia
trzyma się na rynku pomimo
sporej konkurencji.

* * *

W ten weekend na skoczni
w Wiśle Malince, odbędą się
konkursy inaugurujące sezon
zimowy 2019/2020 Pucharu
Świata w skokach narciarskich.
W sobotę powalczą drużyny,
a niedzielę wypełnią zmagania
indywidualne. W centrum miasta przygotowano pełną atrakcji
Strefę Kibica.
(nik)
21 listopada 2019 r.
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WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy 112

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z MARKIEM KRAJEWSKIM
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu
serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z Markiem Krajewskim. Spotkanie odbędzie się w piątek 22 listopada w Czytelni
Biblioteki, o godz. 17.00. Wstęp wolny.
Marek Krajewski – polski pisarz i filolog klasyczny, doktor nauk
humanistycznych. Twórca bestsellerowych powieści kryminalnych o Eberhardzie Mocku i komisarzu Edwardzie Popielskim.
Napisał m.in :„Śmierć w Breslau”, „Koniec świata w Breslau”,
„Festung Breslau”,„Liczby Charona”, „Rzeki Hadesu”, „Erynie”,
„Głowę Minotaura”, „Dziewczyna o czterech palcach”, „Mock.
Ludzkie Zoo”, „Mock. Golem” i wiele innych.
W 2005 roku zdobył nagrodę „Paszport Polityki”. Zdobył
niemiecką Nagrodę im. Georga Dehio za twórczość literacką
(2016). W tym roku odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę
Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

* * *

URZĄD MIASTA
OTWARTY W SOBOTĘ
W sobotę 7 grudnia Urząd Miasta Ustroń otworzy swe podwoje
dla mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych. Tego dnia
petenci będą mogli załatwić wszystkie potrzebne sprawy tak
jak w każdy dzień powszedni, w zwykłych godzinach pracy, od
7.30 do 15.30. Urząd Miasta będzie za to zamknięty 24 grudnia,
w Wigilię Bożego Narodzenia.

* * *

ŚWIĄTECZNE KONKURSY
PLASTYCZNE
Zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych do wzięcia udziału
w konkursie „Najpiękniejsza bombka choinkowa”. Rozstrzygnięcie nastąpi w piątek 13 grudnia o godz. 12.00 w sali 15 MDK
„Prażakówka” w Ustroniu. Regulamin konkursu znajduje się
na stronie mdk.ustron.pl w zakładce „Konkursy”. Prace można
dostarczać do sekretariatu 6 i 9 grudnia br.
Konkurs „Lampion – światełko do nieba” skierowany jest do
dzieci i młodzieży oraz dorosłych naszego miasta. Ogłoszenie
wyników, wręczenie nagród i zaświecenie lampionów nastąpi
12 stycznia ok. godz. 16.30 na rynku podczas 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Regulamin do pobrania ze
strony mdk.ustron.pl (zakładka „Konkursy”). Prace przyjmujemy
w sekretariacie MDK „Prażakówka” od 18-20 grudnia oraz 2
i 3 stycznia. Zapraszamy!

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

RURY POD KOŁDERKĄ
Tegoroczne lato odeszło na dobre, ostatni ciepły październikowy weekend za nami. Meteorolodzy zapowiadają załamanie
pogody i spadek temperatury – to jasny znak, że zbliża się
zima. Zanim jednak nadciągną przymrozki, a ziemia pokryje
się białym puchem, warto pomyśleć o odpowiednim zabezpieczeniu sieci wodociągowej.

Zimowa awaria to nic przyjemnego ani dla użytkowników, ani
dla usuwających ją specjalistów. W przypadku bloków mieszkalnych i osiedli zabezpieczenie sieci wodociągowej nie leży po
stronie lokatorów, jednak mieszkańcy domów jednorodzinnych i
właściciele domków letniskowych powinni odpowiednio wcześniej zabezpieczyć instalację przed zamarznięciem.
– Nagły brak zimnej i ciepłej wody w mroźny poranek to niemiła niespodzianka, jednak możemy zrobić całkiem sporo, by
zminimalizować jej wystąpienie – mówi mgr inż. Leszek Czyż,
kierownik Działu Eksploatacji Sieci wod-kan Wodociągów Ziemi
Cieszyńskiej – W dzisiejszych czasach ani zdobycie odpowiednich materiałów ani ich umieszczenie w odpowiednim miejscu
nie powinno stanowić najmniejszego problemu – dodaje Czyż.
Co więc zrobić, żeby uchronić instalację wodną przed zamarznięciem? Najlepiej postępować zgodnie z poniższymi krokami:
(cd. na str. 15)

* * *

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Zofia Wolny		
Henryk Frąckowiak

lat 88
lat 83

ul. Świerkowa
os. Manhatan

46/2019/3/R

SKLEP U PAKUŁKI
46/2019/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23
tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY
46/2019/2/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
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dziękowała za laury w imieniu wszystkich wyróżnionych. Również Andrzeja Piechockiego, który nieco wcześniej
z rąk burmistrza Przemysława Korcza
i przewodniczącego Rady Miasta Ustroń
Marcina Janika odebrał Laur Srebrnej
Cieszynianki za rok 2019, nadany mu
uchwałą Rady Miasta Ustroń.
(mn)

Laureaci Srebrnych Cieszynianek: z Goleszowa - Zenon Sobczyk, z Hażlacha - Stanisława
Figna, z Istebnej - Urszula Gruszka, a z prawej strony z Jaworza - Renata i Edward Podstawni.
W środku laureatka Honorowej Złotej Cieszynianki - Danuta Koenig. Za wyróżnionymi stoją
członkowie regionalnych zespołów z gminy Zebrzydowice.
Fot. M. Niemiec

ZŁOTA I SREBRNA DLA USTRONIA
Wręczenie laurów Cieszynianek odbywa się co roku 11 listopada, w dniu
Narodowego Święta Niepodległości
i zawsze ma bardzo uroczystą oprawę. Za
scenariusz i reżyserię wielkiego wydarzenia w Teatrze im. Adama Mickiewicza
w Cieszynie odpowiada od lat Danuta
Koenig. Tak samo w tym roku podczas
uroczystości była w pracy, jednak na
koniec ubrała strój cieszyński, wkroczyła
na scenę i odebrała Honorową Złotą Cie-

szyniankę 2019. Wyróżnienie przyznało
ustroniance Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi
Cieszyńskiej, a wręczone zostało przez
prezesa Stowarzyszenia Mieczysława
Szczurka (starostę cieszyńskiego) i wiceprezes Gabrielę Staszkiewicz (burmistrz
Cieszyna). Laureatka pięknie wyrecytowała wiersz pt. „Moja Ziemio” swojej ulubionej poetki Emilii Michalskiej,
a słowami prof. Jana Szczepańskiego

Laureaci Srebrnych Cieszynianek: ze Skoczowa - Halina Romańska, ze Strumienia - syn laureata Józefa Sikory, z Ustronia - Andrzej Piechocki, z Wisły - Andrzej Niedoba. Fot. M. Niemiec

Danuta Koenig po raz pierwszy wystąpiła
na scenie podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej,
w czasie studiów pracowała przy organizacji
Festiwalu Piosenki Czeskiej i Słowackiej, po ich
ukończeniu została dyrektorem Ogniska Pracy
Pozaszkolnej w Ustroniu. Już w czasie kierowania
placówką organizowała imprezy, które odbywają
się do dziś: Miejski Konkurs Wiedzy o Ustroniu,
koncert Dzieci Dzieciom – Dzieci Rodzicom.
Przez 2 lata pełniła funkcję wicedyrektora Szkoły
Podstawowej nr 2, była także współzałożycielem
Estrady Ludowej „Czantoria”, prowadziła Estradę Poetycką, w 1992 roku została naczelnikiem
Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Urzędu Miasta, który to organizowała od początku.
Przejmowanie placówek kultury i oświaty przez
miasto, organizacja wydarzeń kulturalnych, patriotycznych, współpraca z sześcioma miastami
partnerskimi i ustrońskimi stowarzyszeniami
było bardzo absorbujące. Była organizatorką
benefisów, jubileuszy, ekumenicznych wieczorów
kolęd, obrzędów ustrońskich dożynek, koncertu
„Gdzie biją źródła”, 8 edycji Festiwalu Miast
Partnerskich, koncertów Ustrońskiej Jesieni
Muzycznej, koncertu światowej sławy jazzmana
Adama Makowicza, Ustrońskich Spotkań Teatralnych. Została wyróżniona m.in. odznaczeniem
Zasłużony Działacz Kultury, Brązowym i Srebrnym
Krzyżem Zasługi, Statuetką Hanysy 2001 oraz
„Czantoryjką”. Od trzech lat prowadzi ustroński
Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Andrzej Piechocki

urodził się w 1946 r.
w Będzinie. Z wykształcenia jest leśnikiem i nauczycielem. Jego przygoda z rzeźbą zaczęła się
w czasach, gdy był nauczycielem w ustrońskiej
Szkole Leśnej. Przez pewien czas zajmował się
snycerstwem, obecnie głównie malarstwem.
W latach 1984-87 prowadził pracownię rzeźbiarską w ramach Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Razem
z Eugeniuszem Białasem wykonał dioramy i instalacje w Leśnych Ośrodkach Edukacji Ekologiczne
w Nadleśnictwach w Istebna, Ustroń, Bielsko-Biała, Węgierska Górka, Wisła, Turek, Konin, Tułowice, Prószków, Jugów, a także w Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Jest członkiem
założycielem ustrońskich „Brzimów”, pełniącym
w latach 1993-95 funkcję prezesa zarządu, a w
następnych kadencjach wiceprezesa. Od 1995 do
20l6 roku pełnił funkcję prezesa w Towarzystwie
Kontaktów Zagranicznych. Był współzałożycielem
koła Polskiego Klubu Ekologicznego i do tej pory
jest członkiem Ustrońskiego Klubu Ekologicznego.
46/2019/5/R

4 Gazeta Ustrońska

21 listopada 2019 r.

WIADOMOŚCI
z RATUSZA

Co planuje
Wydział
Promocji,
Kultury,
Sportu
i Turystyki
Zadowolenie mieszkańców i turystów to
bez dwóch zdań priorytet w miejscowości
uzdrowiskowej. Zarówno miejscowi jak
i przyjezdni z najmłodszej grupy wiekowej, nastolatkowie, dorośli oraz seniorzy
mają swoje indywidualne potrzeby i oczekiwania. Naprzeciw wymaganiom każdej
z tych grup wychodzi Urząd Miasta, któ-

rego działy specjalizują się w spełnianiu
wszelakich potrzeb i to właśnie od nich
w głównej mierze zależy obraz miasta.
Obraz ten natomiast w ramy zgodne
z formalnymi wymogami i panującymi
standardami oprawia wydział Promocji,
Kultury, Sportu i Turystyki na którego
czele stoi Barbara Niemczyk. Wydawać by
się mogło, że zgodnie z naszym klimatem
najgorętsze miesiące w pracy liczącego
pięć osób wydziału to okres letni. Postanowiłam dowiedzieć się, czy tak jest
w istocie. Okazało się, że nadchodzące
miesiące będą równie pracowite, a chociaż
temperatura na zewnątrz spada, to w biurze
pod numerem 24 praca niezmiennie wre.
Zaledwie kilka dni temu na łamach
naszej gazety opisywaliśmy Bieg Legionów, który jest dużą imprezą sportową
organizowaną już od 30 lat i wymagał
formalnego przygotowania oraz odpowiedniej organizacji. Dla fanów sportów
zimowych również przygotowywane są
nowości, a kultowe już atrakcje planuje
się rozwinąć. Przykładem jest lodowisko, które w tym roku zostanie otwarte
w grudniu w znanej już lokalizacji, czyli
na kortach tenisowych przy rzece Wiśle,
a oprócz odbywających się tam wcześniej
dyskotek i animacji z Ustroniaczkiem
planowane są dodatkowe rozrywki takie
jak Bal Zimowy czy konkursy i zawody
sportowe. Z sezonem zimowym ściśle
związany jest także przemysł oparty na
wyciągach i szkółkach narciarskich oraz

ZBIERAMY PODPISY

innych elementach rekreacji zimowej.
W związku z tym na targach Snow Expo
nasze miasto reprezentował Maciej Russek. Odbywały się one w dniach 25-27
października w Nadarzynie i miały na
celu prezentację nowości, innowacyjnych
trendów, wymianę doświadczeń i informacji, prelekcje i rozmowy z partnerami
biznesowymi oraz ekspertami branżowymi
z całego świata. Końca dobiegają także
przygotowania do zabawy sylwestrowej na
rynku, który w tym roku po raz pierwszy
uczczony będzie bez sztucznych ogni,
a zastąpi je pokaz mappingu, czyli wizualne
show z energetyczną muzyką wyświetlone
na gmachu Urzędu Miasta. Wszystkich,
którzy nie chcieliby przybyć tego wieczoru z pustymi rękami zachęca się, aby
zamiast fajerwerków zabrali ze sobą karmy
oraz koce dla potrzebujących zwierząt.
Dobiegają też końca rozmowy i ustalenia
dotyczące Jarmarku Świątecznego, o którym niebawem można będzie przeczytać
na łamach tygodnika. Warto wspomnieć
również o Kalendarzu Ustrońskim, który
powstaje we współpracy wielu osób oraz
jednostek miejskich i już niebawem trafi
do sprzedaży. Do 29 listopada trwa także
nabór wniosków do programu „Ustroń
łapie deszczówkę” z którego skorzystać
mogą przedsiębiorcy i osoby prywatne.
Co jeszcze czeka nas w nadchodzącym
sezonie? Wszelkie informacje dostępne
są pod adresem www.ustron.pl oraz na
łamach naszej gazety. Karolina Francuz
jemy też odpowiednio złożenie pisma
z podpisami w siedzibie ZDW Katowicach.
Monika Niemiec

Trwa akcja zbierania podpisów pod
pismem do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Listy, na których
można się podpisywać znajdują się
w redakcji naszej Gazety Ustrońskiej,
w sekretariacie Urzędu Miasta, Przedszkolu nr 7 na Manhatanie, w Muzeum
Ustrońskim, Miejskiej Bibliotece Publicznej, u pana Piotra Rakowskiego na ul.
A. Brody, w Przychodni Zdrowia
w Nierodzimiu, w przedszkolu „Chatka Puchatka”, w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej. Pisma otrzymali radni
i przewodniczący zarządów osiedli.
Wprowadzona została również możli-

wość składania podpisów przez internet,
dla osób, które nie mogą dotrzeć do
jednego z wymienionych miejsc. Należy
zalogować się pod adresem: www.petycjeonline.com/petycja_mieszkacow_w_
sprawie_drogi_dw_941
Warto dodać, że Muzeum Ustrońskie
czynne jest we wtorek do godz. 17,
w sobotę od 9 do 13, w niedzielę od 9.30
do 13. Miejska Biblioteka Publiczna
w środę i piątek czynna jest od godz. 8 do
18, w sobotę od godz. 8 do 12.
Zapraszamy do składania podpisów.
Im więcej ich zbierzemy, tym większą
siłę będzie miał nasz głos. Zorganizu-

Radny Wincenty Janus.

Radna Jolanta Hazuka.

Radny Sławomir Haratyk.

Wiceburmistrz Dorota Fijak. Fot. M. Niemiec
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ZAWIESZONA
BLOKADA
(dok. ze str. 2)

Kolejna kolizja na ul. Katowickiej.

Fot. W. Herda

POTRÓJNA KOLIZJA I PIESZY
12 listopada około godziny 19:00
na skrzyżowaniu ul. Myśliwskiej
z ul. Katowicką doszło do kolizji. 21-letni
obywatel Ukrainy kierujący samochodem
Daewoo Lanos nie zachował bezpiecznej
odległości i uderzył w Peugot’a kierowanego przez 45-letnią mieszkankę
naszego powiatu, która z kolei uderzyła
w Renault prowadzone przez 32-letniego
obywatela Ukrainy. Sprawa zakończyła
się postępowaniem mandatowym.
W nocy z 13 na 14 listopada doszło
do incydentu na parkingu przy Tesco,
na którym kierujący samochodem Ford
Focus wjechał w sklep uszkadzając ścianę zewnętrzną oraz stoisko z alkoholem
wewnątrz sklepu. Funkcjonariusze policji
na miejscu pojawili się rano, gdy zostali
poinformowani o wydarzeniu. Tyle udało
nam się dowiedzieć od rzecznika cieszyńskiej policji. Świadkowie wydarzenia natomiast twierdzą, że sytuacja jest bardziej
złożona. Podobno na parking przy Tesco
tej nocy podjechały dwa samochody.

Ludzie jadący jednym z nich zaatakowali i dotkliwie pobili kobietę i mężczyznę znajdujących się w Fordzie Focusie.
Para uciekła na stację benzynową, gdzie
poprosili aby nie zawiadamiać policji,
a w tym czasie grupa oprawców bawiła
się w najlepsze jeżdżąc po parkingu pozostawionym Focusem. Ta zabawa skończyła się jednak, gdy stracili kontrolę nad
pojazdem, który uderzył w ścianę sklepu.
Ostatecznie sprawcy uciekli, a policja
bada różne wątki zajścia, próbując dowiedzieć się, jaka jest prawdziwa wersja
wydarzeń listopadowej nocy.
14 listopada doszło do wypadku na
pasach na ul. Skoczowskiej, przy sklepie Spar. 41-letni mieszkaniec Strumienia nie zachował ostrożności i potrącił
82-letniego mężczyznę, który prawidłowo prowadził rower przez przejście.
Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń, a dla kierowcy sprawa zakończyła się mandatem i zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. (kf)

Przemysława Korcza z wojewodą, podczas której burmistrz wspominał o gotowości mieszkańców do podjęcia pewnych
działań w sprawie drogi wojewódzkiej, na
co wojewoda zwrócił się z prośbą, by nie
upolityczniać akcji i żeby była to oddolna
inicjatywa.
Spełniając zatem prośbę wojewody
śląskiego, prowadzimy niepolityczną,
oddolną akcję zbierania podpisów. Ma to
być ostatnia „pokojowa” próba wyjścia
z impasu i zakończenia uników, jakie cały
czas wykonuje zarządca drogi. Ani władze wojewódzkie, ani ZDW nie powinny
być zdziwione, jeśli następnym krokiem
zdesperowanych mieszkańców będzie
organizacja blokady, choć nie jest to sprawa łatwa, o czym mówiła radna Hazuka
i o czym można się przekonać, czytając
wymienione wyżej artykuły.
W Ustroniu doszło do zorganizowania
jednej blokady na przejściu dla pieszych
w Nierodzimiu, na wysokości Mokate, a
było to początkiem marca 2012 roku Niewielka grupa mieszkańców protestowała
przeciw likwidacji połączeń autobusowych. Na miejscu zjawiło się sporo dziennikarzy i policja. Można o tym przeczytać
w numerze 10 z 2012 r. Monika Niemiec

BEZPIECZNY SENIOR
WYKŁAD UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza na wykład pt.: „Bezpieczny senior”, który odbędzie się
27 listopada o godz. 10.00 w Muzeum
Ustrońskim. O bezpieczeństwie seniorów mówić będzie policjant, aspirant
Tomasz Pszczółka. Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.

XX JUBILEUSZOWA
USTROŃSKA JESIEŃ MUZYCZNA
22 LISTOPADA – JEJ PORTRET
DIWY ŚWIATOWEJ I POLSKIEJ SCENY

Policja ustala szczegóły tajemniczego wypadku.
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Fot. W. Herda

Jej portret to niezwykły koncert przedstawiający muzyczne portrety polskich i światowych artystek minionego stulecia: Hanki
Ordonówny, Toli Mankiewiczówny, Kaliny
Jędrusik, Edith Piaf, Marleny Dietrich, Natalie Cole, Danuty Rinn, Ireny Santor, Alicji
Majewskiej, Hanny Banaszak i in. Katarzyna
Guran i Kinga Kutrzuba zaśpiewają największe
kobiece przeboje, a towarzyszyć im będzie
rodzina Łukasików – na fortepianie, altówce
i kontrabasie. Zapraszamy, cena biletu 25 zł.
Dyrektor MDK Barbara Nawrotek-Żmijewska
21 listopada 2019 r.

XIX DNI KLEMENSOWE
kolejna wystawa tej autorki, malującej od dzieciństwa absolwentki Państwowego Liceum Plastycznego w Katowicach, którą można było niedawno poznać również w „Zbiorach Marii Skalickiej”.
Powitał ją proboszcz Wiesław Bajger, stwierdzając, że uroczystości w Czytelni przygotowała Barbara Langhammer, nazwana
z szacunkiem dyrektorem i prezesem tej prężnej placówki. Cała
sala zapełniła się miłośnikami malarstwa i śpiewu, gdyż kilka wokalistek z Ogniska Muzycznego w Wiśle z dziewczęcym wdziękiem zaprezentowało popularne przeboje, a laureatka tegorocznej
Złotej Cieszynianki Danuta Koenig przedstawiła wiersz naszej
znanej poetki Marii Nowak „Malwy”, nawiązując do jednego
z obrazów malarki. Było to urokliwe spotkanie zakończone obfitym
i smakowitym poczęstunkiem.
Lidia Szkaradnik

Artystka mówi o swojej twórczości do licznej grupy przybyłych na
wernisaż.
Fot. L. Szkaradnik

UROCZE BUKIETY
I RĄCZE KONIE
Na inaugurację Dni Klemensowych przygotowano wystawę
malarstwa i rzeźby ustronianki Gabrieli Pająk pt. „Piękno przyrody, kwiatów i koni”. W listopadowy słotny czas przyjemnie było
znaleźć się w gościnnej sali Czytelni Katolickiej ozdobionej bukietami malowniczych kwiatów w ciepłej kolorystyce, jakby żywcem
zerwanych podczas letnich spacerów, a gdy rozmarzeni powróciliśmy do rzeczywistości i spojrzeliśmy na pozostałe obrazy, to
cwałujące niemal na nas rącze konie dodały energii i siły. Jest to

ŚMIERĆ CHRONI
OD MIŁOŚCI,
A MIŁOŚĆ OD ŚMIERCI
Miłość i śmierć paradoksalnie mają w ludzkim życiu wiele
wspólnego, toteż w kulturze motywy te często wzajemnie się przenikają. W piątek 15 listopada na zakończenie Dni Klemensowych
zaproponowano ambitny, lecz trudny w odbiorze temat „Strofy
o miłości i śmierci”, który został przedstawiony w kościele rzymskokatolickim św. Klemensa. Przed ołtarzem wystąpili artyści
21 listopada 2019 r.

		

Wokalistki z Ogniska Muzycznego w Wiśle zaprezentowały popularne
przeboje.

z Bielskiego Towarzystwa Muzycznego: aktor Artur Pierściński,
prezentujący poezję, z akompaniamentem Ewy Sadowskiej,
a impreza została dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Artystów powitał proboszcz parafii
Wiesław Bajger, który podkreślił, że jest to program przygotowany
specjalnie na to spotkanie, zaś wyboru poezji dokonała ustronianka,
długoletnia polonistka w miejscowym Technikum Mechanicznym,
Grażyna Kośmider. Zaprezentowano utwory z różnych epok począwszy od sonetów Petrarki, lecz dominowali polscy poeci jak
Jan Lechoń, Władysław Broniewski, Czesław Miłosz, Andrzej
Mandalian, Julia Hartwig czy Urszula Kozioł.
Spotkanie to nie zgromadziło tak licznej publiczności, jak poprzednie propozycje tegorocznych Dni Klemensowych, a zatem
Szanownym Czytelnikom, którzy nie uczestniczyli w powyższym
wieczorze poetyckim, prezentujemy jeden z wierszy, autorstwa
Jana Lechonia.
Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczy główną,
Powiem ci: śmierć i miłość – obydwie zarówno.
Jednej się oczu czarnych, drugiej – modrych boję.
Te dwie są me miłości i dwie śmierci moje.
Przez niebo rozgwieżdżone, wpośród nocy czarnej,
To one pędzą wicher międzyplanetarny,
Ten wicher, co dął w ziemię, aż ludzkość wydała,
Na wieczny smutek duszy, wieczną rozkosz ciała.
Na żarnach dni się miele, dno życia się wierci,
By prawdy się najgłębszej dokopać istnienia –
I jedno wiemy tylko i nic się nie zmienia.
Śmierć chroni od miłości, a miłość od śmierci.
					

Lidia Szkaradnik
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Przyjaciele z Polski i Francji znów się spotkali.

Fot. M. Niemiec

35 LAT PRZYJAŹNI
13 listopada w Czytelni Katolickiej
rozbrzmiewał język francuski, a niektórzy
wreszcie zrozumieli, od kogo w połowie
lat 80. dostali spodnie w turkusowo- lub
liliowo-granatową kratkę. Co jakiś czas
rozbrzmiewały też westchnienia, gdy na
filmie sprzed 30 lat udało się rozpoznać
znajomych. Był to niezwykły wieczór,

poświęcony przyjaźni ustroniaków z parafii św. Klemensa z mieszkańcami Lyonu
z parafii św. Nizier oraz proboszczowi
ks. Leopoldowi Zielasko w 1. rocznicę
śmierci.
Zebranych przywitał obecny proboszcz
parafii ks. Wiesław Bajger i odczytał list
arcybiskupa Albi Jeana Legreza, który

Z wielkim zainteresowaniem oglądano wystawę z tamtych czasów.

Kadr z francuskiego filmu - ks. Zielasko błogosławi gościom na drogę.
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Fot. M. Niemiec

Fot. M. Niemiec

przed 35. laty rozpoczął polsko-francuską współpracę. Przepraszał w nim
i wyrażał żal, że obowiązki nie pozwalają mu uczestniczyć w spotkaniu, ale
też informował, że odprawiając mszę
św. będzie się modlił za przyjaciół spod
Czantorii. Proboszcz Bajger zadeklarował, że ustroniacy odwzajemnią modlitwę podczas tutejszej wieczornej mszy.
W liście abp Legrez napisał również:
Macie rację, że chcecie dać świadectwo
tych szczególnych chwil, które wspólnoty
parafialne (…) przeżyły razem w tym
trudnym okresie historii Polski i kiedy
to Ojciec Święty Jan Paweł II zapytał
Francję swym doniosłym głosem: „Francjo, co uczyniłaś ze swoim chrztem?”.
Narodziły się wówczas piękne przyjaźnie i
poddaliśmy się wzajemnej ewangelizacji.
Składam osobiście chwałę naszemu Panu
za te dziesięć lat relacji bliźniaczych, które wzbogaciły moje serce i mojego ducha.
(...) Odkrywanie Waszego pięknego kraju,
jego pejzaży, jego zabytków, jego historii,
jego kultury, jego gościnności… to dla
mnie tak wiele skarbów, które zachowuję
pieczołowicie w mojej pamięci.
Spotkanie uświetniły swą obecnością dwie damy: inicjatorka kontaktów,
Francuzka Chantal Rager V’Albert oraz
ustronianka Mirosława Jurczyńska, której dom pełnił w naszym mieście rolę
ambasady francuskiej. To tam przyjmowani byli goście z Francji, tam długo
w noc toczyły się rozmowy, tam dzieci
z Ustronia pobierały lekcje francuskiego.
Wśród nich był burmistrz Przemysław
Korcz, który przyznał, że nauki języka
nie kontynuował i niewiele teraz pamięta,
jednak kontakty z Francuzami były dla
niego częścią dzieciństwa, gdyż jego
rodzice – Janina i Jan Korczowie razem
z państwem Anną i Krzysztofem Suchankami oraz Krystyną i Alojzym Frankami
najbardziej angażowali się w organizację
przyjazdów gości z Francji, rewizyt
mieszkańców Ustronia, przekazywanie
darów, występy zespołów artystycznych
z obu krajów, wyjazdy na pielgrzymki
i wakacje, a nawet w adopcję dwojga
dzieci z naszego miasta przez rodziny
francuskie. Nad wszystkimi działaniami
opiekę duchową sprawował ks. Leopold
Zielasko. Wymienione rodziny wraz z Jackiem Tołdowskim przygotowały bardzo
ciekawą prezentację, złożoną ze zdjęć
i filmów z pobytu Francuzów w Ustroniu.
Niespieszne opowieści nakręcone amatorską kamerą pokazywały polską, szarą
i ponurą rzeczywistość końca lat 80.,
z którą tym bardziej kontrastowało ciepło
przyjaźni, radość ze wspólnie spędzanych chwil oraz wesoło śpiewane kolędy
i serdeczne życzenia, gdyż Francuzi
przyjeżdżali zwykle na Boże Narodzenie.
Trudno streścić w artykule lata przyjaźni, opisać wagę kontaktów z Europą
Zachodnią i pomocy, jakiej udzielali nam
Francuzi. Będzie można o tym przeczytać
w najnowszym Pamiętniku Ustrońskim.
Jednak, jak podkreśliła Chantal Rager
V’Albert, obywatele tego bogatego kraju
też wiele otrzymali od ustroniaków. Dla
nich cenna była siła wiary i wspólnoty, jakiej tutaj doświadczyli. Monika Niemiec
21 listopada 2019 r.

zostały zaaranżowane w innowacyjny
sposób. Ciekawostką było również to, że
Anna German dysponowała bardzo rzadkim sopranem liryco-spinto, a wszystkie
utwory śpiewane były przez aktorkę Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, której
głos to alt. Dzięki temu utwory takie jak
„Z wiatrem”, „Człowieczy los” czy „Tańczące Euredyki” zabrzmiały wyjątkowo,
a w niektórych momentach nawet siedzący
w blasku świec goście przymykali oczy
i cichutko nucili. Po zakończonym występie muzyków nagrodzono owacjami
na stojąco.
Karolina Francuz
Koncert był również czasem na spotkanie w gronie przyjaciół.

Fot. K.Francuz

W CZASY BIAŁEGO ANIOŁA
Po raz kolejny Ustrońska Jesień Muzyczna przeniosła nas nie tylko w inny, muzyczny świat, ale także w inne czasy i miejsca, a dokładnie w okres w którym żyła
i tworzyła Anna German.

W rolę wybitnej polskiej śpiewaczki
wcieliła się Marta Gzowska-Sawicka,
a akompaniował jej zespół Art Music Trio
w skład którego wchodzą Janusz Korczyk,
Jarosław Mitoraj i Arkadiusz Wiech. Z tej
okazji zmieniono też nieco wystrój sali,
a zamiast rzędów krzeseł na gości czekały
stoliki z eleganckimi świecznikami oraz
bufet pełny smacznych przekąsek i napojów, a miejsca siedzące znajdowały się
również na balkonach. Koncert rozpoczęła
dyrektor placówki Barbara Nawrotek-Żmijewska, która przywitała przybyłych

i opowiedziała kilka słów z biografii „białego anioła” oraz serialu stworzonego na
postawie jej bogatego i dramatycznego
życiorysu. Później na scenie pojawili się
muzycy, którzy nastrojowym wstępem
prowadzili publiczność w iście magiczny
nastrój, a wtedy na scenę weszła wokalistka. Ona również opowiedziała wiele
ciekawych faktów z życia Anny German,
a kolejne informacje zdradzała widowni
w przerwie między utworami. Trzeba
przyznać, że koncert był niezwykły z wielu względów, a najpopularniejsze dzieła

Marta Gzowska-Sawicka.

Fot. K.Francuz

neczko (akordeon). Występ rozpoczęli
od wykonania utworu Marka Grechuty,
a po nim przyszedł czas na dzieła z repertuaru Agnieszki Osieckiej, Seweryna
Krajewskiego i Edwarda Stachury. Każdy
z utworów był wykonany w niebanalnej
aranżacji, a zespół zachęcał publiczność do
śpiewania i w taki sposób popularne utwory
zmieniały swój charakter, a muzycy zarażali uśmiechem i lekkością. Po trwającym
ponad godzinę koncercie pracownicy „Prażakówki” wręczyli im kwiaty, wybrzmiał
bis, a potem pod sceną spora kolejka fanów
ustawiła się, aby zakupić płyty zespołu
i zdobyć autografy. Karolina Francuz

Zespół zachęcał publiczność do wspólnego śpiewania.

Fot. K.Francuz

DZIEŃ DOBRY WIECZOREM
8 listopada odbył się kolejny koncert
z serii Ustrońskiej Jesieni Muzycznej.
Ten wieczór zapowiadał się równie wyjątkowo jak poprzednie wydarzenia,
a tym razem na przybyłych gości czekała dodatkowa niespodzianka, którą był
nowy wystrój sceny. Utrzymane w jesiennym tonie kotary i tło tworzyły fotografię
przedstawiającą alejkę ustrońskiego Parku
21 listopada 2019 r.

		

Kuracyjnego, co pozwoliło publiczności
cieszyć się aurą złotej polskiej jesieni
przy dźwiękach dobrej muzyki. Gwiazdą wieczoru była formacja Dzień Dobry
z Bielska-Białej w której skład wchodzą Piotr Mirecki (śpiew, gitara, cajon),
Małgorzata Stachura (bas, śpiew), Jan
Stachura (gitara), Krzysztof Maciejowski (skrzypce, śpiew), Stanisław Jo-

Znane utwory zaaranżowano w niecodzienny
sposób.
Fot. K.Francuz
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Temat przyciągnął sporą grupę słuchaczy.

Fot. K. Francuz

MÓJ PRĄD PRYWATNIE

13 listopada w Domu Kultury „Prażakówka” odbyło się spotkanie organizowane przez firmy Stowarzyszenie Błękitna Atmosfera

oraz REM Energy. Spotkanie miało charakter marketingowy
i w głównej mierze prezentowane były na nim produkty firmy
oraz ich konkurencyjne cechy. W pierwszej części spotkania liczne
grono przybyłych słuchaczy miało jednak możliwość dowiedzieć
się co nieco o systemach fotowoltaicznych oraz pompach ciepła. Omówiono ich działanie, budowę, system funkcjonowania
i wynikające z tych rozwiązań korzyści. Przedstawiono także
wykresy, które wskazywały finansowe zależności wynikające ze
zmiany systemów grzewczych oraz sposobu generowania prądu
w naszych domach. Charyzmatyczny prowadzący poinformował
również, że kilka dni temu prezydent RP Andrzej Duda podpisał
ustawę „Mój prąd” w ramach której przyjęta została jednolita
stawka 8% VAT na fotowoltaikę, ustawa antykopciuchowa,
zwolnienie dotacji „Mój Prąd” z podatku oraz obowiązek przyłączenia nowych budynków do sieci ciepłowniczej. Ekologiczne
rozwiązania mające na celu poprawę jakości powietrza, którym
oddychamy oraz troska o środowisko są teraz tematem bardzo
popularnym, a społeczność Ustronia aktywnie uczestniczy
w związanych z nimi wydarzeniach i inicjatywach.
(kf)

OFERT PRACY JEST BEZ LIKU, LECZ BRAKUJE PRACOWNIKÓW
W całym kraju spada stopa bezrobocia, co jest widoczne także w Ustroniu, gdzie w przedsiębiorstwach zatrudnionych jest
sporo osób z Ukrainy, dla których przygotowano u nas również hotele, a w wielu placówkach handlowych już u drzwi zachęcają
oferty: „Dam pracę” lub „Praca od zaraz”.

Z informacji przedstawionej przez Powiatowy Urząd Pracy
wynika, iż stale rośnie ilość ofert pracy składanych przez pracodawców. Urząd ten ma nadal sporo obowiązków, ponieważ
obsługuje zarówno osoby zarejestrowane bezrobotne, w tym
niepełnosprawne osoby pracujące zapewniając środki firmom na
szkolenie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, a także
obsługuje pracodawców, którzy chcą zatrudnić cudzoziemców.
PUP posiada środki na aktywizację osób bezrobotnych, zaś firmy
mogą uzyskać fundusze na stworzenie nowych miejsc pracy. Odczuwalny jest deficyt w zawodach związanych z budownictwem,
gastronomią, hotelarstwem, transportem towarów oraz szeroko
rozumianą produkcją. Warto również zaznaczyć znaczny wzrost
zainteresowania pracodawców zatrudnieniem cudzoziemców.
PUP podsumowując możliwości zatrudnienia w Ustroniu
informuje, że mimo iż w naszym mieście kwitnie turystyka, jednak z samej obsługi gości nie wszyscy mieszkańcy mogą i chcą
się utrzymywać. Niektórzy pracownicy wolą realizować swoje
pasje zawodowe, które wymagają wyjazdu z Ustronia. Wielu
z nich na weekendy wraca do rodzinnego miasta, inni dojeżdżają
do swych korporacji do Katowic lub okolic codziennie, ale też
sporo osób dojeżdża do pobliskich zakładów przemysłowych
w Czechach, kuszących Polaków atrakcyjnymi zarobkami. Są
też i pracownicy o różnych kwalifikacjach, którzy wpasowują się

w rynek lokalny. Oczywiście całkiem spora grupa osób pracuje
w branży turystycznej i pokrewnej zapewniając przyjezdnym
rozrywkę, strawę i lokum.
W Ustroniu możliwe jest również zatrudnienie na produkcji,
w magazynach czy w transporcie. Na terenie powiatu cieszyńskiego funkcjonuje co najmniej kilka dużych przedsiębiorstw,
które zapewniają pracę zarówno pracownikom o niższych
kwalifikacjach jak też managerom i kierownikom. Zakłady te
zatrudniają również handlowców, marketingowców, analityków
rynku, a co za tym idzie mieszkając w Ustroniu można odnosić
sukcesy zawodowe pracując w rozmaitych branżach i profesjach.
Wchodząc na stronę internetową Powiatowego Urzędu Pracy
w Cieszynie https://cieszyn.praca.gov.pl/ uzyskuje się informacje, jacy pracownicy są aktualnie poszukiwani. W ubiegłym
tygodniu w Ustroniu brakowało chętnych na następujące stanowiska: nauczyciel, ślusarz, pomocnik budowlany, fizjoterapeuta,
psycholog, kelner, sprzedawca, palacz, kucharz, księgowy. Ta
oferta oczywiście z dnia na dzień się zmienia.
No cóż, możliwości jest naprawdę dużo, a że jak zauważył już
Voltaire praca oddala od nas trzy wielkie niedole: nudę, występek
i ubóstwo, więc może warto znaleźć zajęcie, które daje równocześnie możliwość samorealizacji i zarobek.
Lidia Szkaradnik

B I B L I O T E K A POLECA
Ewa Zawistowska – „Dziadek Władek”
Ewa Zawistowska to wnuczka
Władysława Broniewskiego. Z nieznanych dotąd listów, zdjęć i dokumentów autorka układa historię
swojej niezwykłej rodziny. Nie unika
trudnych tematów – takich jak
alkoholizm dziadka, jego poemat
o Stalinie, choroba i przedwczesna
śmierć matki Joanny "Anki" Broniewskiej czy komunizm babki. Snuje
pasjonującą słodko-gorzką opowieść
o rodzinie złożonej z barwnych,
błyskotliwych i niepozbawionych
poczucia humoru indywidualności.
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Agnieszka Pruska – „Zimne nóżki
nieboszczyka”
Komedia kryminalna w stylu
książek Joanny Chmielewskiej.
Dwie przyjaciółki – Alicja
i Julia, postanawiają w zimowe
ferie wyjechać do Chojnic. Okolica wydaje się spokojna, wolny
czas planują spędzić na biegach
narciarskich i relaksujących spacerach. Do czasu, aż w hotelu,
w którym się zameldowały, bez
śladu ginie jeden z gości.

21 listopada 2019 r.

Po naszymu...
Ludkowie kochani
Zozdrziłach do łokna, a tam słóneczko wyszło zza chmur,
tóż zaroski wiesielij człowiekowi na duszy. Oby tak aspóń
miesiónc była jeszcze ta złoto polsko jesiyń. Bo jak już śniyg
napadze, kiery na szczyńści ponikiedy przitrefi sie dziepro
w grudniu, to tyn chłód i ślizgawica kożdymu dopiecze,
a gor nóm emerytóm, kierzi sie dycki bojymy wywrócić
i połómać. Tóż radujmy sie każdóm słónecznóm chwilóm
i szpacyrujmy, bo to je doista dobre na zdrowi i kóndycje.
A jak tak człowiek sie zasiedzi w chałupie, a jeszcze jak
za łoknym leje, to nieroz rozmaite smutki przichodzóm do
głowy i nielza sie tej chandry pozbyć.
Tak se myślym, nie dejmy sie tej starości i jesi sie jyno do
być sprawnym, to na przekór tymu peselowi starejmy sie
jak nejdłóżyj być samodzielni, coby żodyn nie musioł kole
nas robić i za nas decydować. Bo to przeca je przikre dlo
obu strón i tych młodych, kierzi nas ponikiedy traktujóm
jako małe dziecka.
Łoto słyszałach w autobusie takóm powiastke z życio
wziyntóm. Jedna paniczka miała pod łopiekóm staróm

W
dawnym

Ustroniu
W tym tygodniu przedstawiam zdjęcie
jednego z najbardziej urokliwych obiektów, których całkiem sporo powstało
w okresie międzywojennym w naszym
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matke, ale też ji trzeja było jechać do sanatorium, tóż pytała
swojóm siostre i brata, coby wziyli te matke do siebie na
ty trzi tydnie. Ale kożdy z nich mioł ważne wymówki i fórt
debatowali kaj tóm schorowanóm kobiete umieścić. Zdało
sie jim, że nejlepi do dómu starców, ale łóna strasznucnie
sie tego boła. I nie dziwota. Tóż tak debatowali, aż ta matka
wziyła sie i z tej starości umrziła, coby dzieckóm nie robić
kłopotów. Aż żech sie pobeczała, bo tak przeca nieroz przitrefi sie w niejednej rodzinie.
Łoto zaś byłach u moji starszej kamratki w takim dómu
łopieki. Łóna je samotno, coroz miyni sprawno, a mo już
kole łosimdziesióntki, tóż siostrzynica, kierej zapisała kwartyr w blokach załatwiła ji tyn dóm starców. Ale ta kamratka
fórt prawi, że tam je jak w wiynziyniu. Siedzi w świetlicy,
kole ni pełno takich jak łóna boroków na wózkach, dziwo
sie jedyn na drugigo, ponikiedy podziwajóm sie na telewizor, kiery je fórt puszczóny i tak mijo dziyń za dniym aż do
śmierci. Majóm tam łopieke, jedzyni, wszycko co trzeja,
ale czy chcielibyście sie tam znóńś? Jo nigdy! Choć inszo
kamratka dała matke do dómu łopieki i łobie sóm zadowolóne, bo dobrze sie tam czuje. Tóż nie wiym, co ło tym
myśleć. Jo jakosi ni mogym sie do tego przekónać. Staróm
sie pumogać wszyckim, kómu jyno mogym, cobych sama
żodnej pumocy nie potrzebowała. I Wóm też życzym na tyn
jesiynno-zimowy czas codziynnych aspóń małych radości,
zdrowiczka i sprawności.
Staro ustrónioczka

uzdrowisku. Mowa tu o willach i pensjonatach mających wówczas niewątpliwy
wpływ na urbanistyczny charakter Ustronia oraz jego ożywienie gospodarcze.
Willa z fotografii, której nadano nazwę
„Antoinette”, została oddana do użytku
w 1930 r. Wzniósł ją Ryszard Stokłosa,
urzędnik państwowy z Katowic, który wkrótce przekazał obiekt swej córce, Elżbiecie, zamężnej z porucznikiem
Antonim Małeckim. Nowi właściciele
przeznaczyli tę efektowaną budowlę na
pensjonat dzierżawiony osobom prywatnym. Goście mieli do dyspozycji duże,
słoneczne pokoje, korzystali również ze

smacznych posiłków w obszernej sali
jadalnej, ogrodu, tarasu, łazienki, radia
i telefonu. Na tej pięknej, aczkolwiek
nieco sfatygowanej fotografii widzimy
zadbany ogród Małeckich w którym obowiązywał zakaz zrywania owoców i kwiatów, a także wpuszczania zwierząt. Dziś
w willi mieści się Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka”. Spuścizna
Małeckich kilka lat temu została przekazana do Muzeum Ustrońskiego przez
ks. Antoniego Sapotę. Losy rodziny oraz
pensjonatu ciekawie opisuje Przemysław
Korcz w Pamiętniku Ustrońskim nr 13.
Alicja Michałek
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STARCIE
TYTANÓW

Zwycięska drużyna z Ustronia: Alfred Malina, Piotr Kolankowski, Bogdan Kozieł, Piotr Pinkas,
Jan Lazar, Natalia Kolankowska, Bogdan Dawidczyk, Andrzej Szarzec, Mirosław Cholewa.

LIGA MISTRZÓW
W USTRONIU

W listopadzie ruszają rozgrywki Ligi
Mistrzów 45+ w piłce siatkowej. W Lidze grają zespoły z Rajczy, Węgierskiej
Górki, Cieszyna oraz nasz ustroński
zespół.
Rozgrywki prowadzone są na wzór Ligi
Narodów poprzez organizowanie turniejów w każdym z miast uczestniczących
w lidze. Nasz zespół oparty na zawodnikach drużyny Teraz My rozpoczyna roz-

grywki udziałem w organizowanym 30
listopada turnieju w Węgierskiej Górce.
Przystępujemy do zawodów z dużymi nadziejami, bo w zorganizowanym
w Rajczy turnieju z okazji Narodowego
Święta Niepodległości 11-go listopada
z udziałem zespołów, które będą naszymi przeciwnikami w rozgrywkach Ligi
Mistrzów, zajęliśmy pierwsze miejsce.
Bogdan Kozieł

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
„Dzisiaj wielka jest rocznica - Jedenasty listopada!
Tym, co zmarli za Ojczyznę, Hołd wdzięczności Polska składa…”
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Do półmetka zbliżają się rozgrywki
Amatorskiej Ligi Siatkówki. Najbliższa kolejka (24 listopada) zapowiada się
bardzo ciekawie, bo spotkają się w niej
zespoły, które do tej pory nie przegrały
jeszcze żadnego meczu i nie straciły nawet seta oraz zespoły walczące o miejsce
w pierwszej czwórce.
O godz. 9.00 zagrają zespoły Brenna Lipowiec z zespołem z Istebnej (to spotkanie,
które może określić, który z tych zespołów
zagra w pierwszej czwórce). O godz. 10.30
zagrają dotychczasowi liderzy naszej ligi
– Kasa Chorych i Wisła. O godz. 12.00
zagrają zespoły Teraz My i Drużyna A,
a o godz. 13.30 zagrają zespoły z Rudzicy
i Bad Bojs. Organizatorzy i zawodnicy
zapraszają do kibicowania. Rozgrywki
odbywają się w hali Szkoły Podstawowej
nr 1 przy ul. Partyzantów.
Wyniki i tabela po czterech kolejkach:
1. Wisła

12

12:0

300:199

1,51

2. Kasa Chorych

12

12:0

302:212

1,42

3. Teraz . My

9

9:4

324:300

1,08

4. Istebna

6

6:6

257:259

0,99

5. Brenna,Lipowiec 4

6:10

345:374

0,92

6. Rudzica

3

6:11

344:385

0,89

7. Drużyna A

2

4:11

301:248

0,86

8. Bad Bojs

0

0:12

204:300

0,68

Tymi słowami wiersza Ludwika Wiszniewskiego w piątek (10 listopada), nauczycielki z Przedszkola nr 6 w Ustroniu
powitały dzieci i zaproszonych gości na
uroczystości z okazji Dnia Niepodległości. To jedno z najważniejszych świąt dla
każdego Polaka gdyż upamiętnia odzyskanie przez Polskę niepodległości po
wieloletniej niewoli. Ważne jest więc,
aby w przedszkolu od najmłodszych lat
uczyć dzieci patriotyzmu oraz kształtować
pozytywne postawy i uczucia patriotyczne. W tym roku program artystyczny
przygotowały dzieci z grupy „Zajączki”
i „Skrzaty”. W montażu słowno – muzycznym nie zabrakło patriotycznych wierszy
i piosenek oraz wspaniałych tańców. Punktem kulminacyjnym uroczystości było
wspólne odśpiewanie o godzinie 11.11
hymnu Polski przez wszystkie dzieci. Po
uroczystości przedszkolaki otrzymały
kotyliony w barwach ojczystych oraz
samodzielnie przygotowały flagi naszego
kraju. „Dzień Niepodległości” był bardzo
radosnym dniem w naszym przedszkolu
i mamy nadzieję, że zapadnie on w pamięci
naszych „Małych Polaków”.
21 listopada 2019 r.

Mateusz Wojdyło.

Fot. M. Siedlak

Anna Chowaniok.

Fot. M. Siedlak

DO NIEBA PRZEZ PIEKŁO
„Piekło Czantorii to wyrypa biegowa,
a nie bieganie” – tak podsumowała najtrudniejszy bieg w Polsce ustrońska biegaczka i trenerka Anna Sikora. Bez względu na definicję, dość powiedzieć, że tłumy
waliły do Ustronia, by uczestniczyć w tej
imprezie. Relacje zawodników – dramatyczne. Kryzysy, zmęczenie do łez i utraty
tchu, mobilizacja i dalej w górę przez noc
i błoto. Na najdłuższą, liczącą prawie 70
km trasę z przewyższeniem 5.850 metrów wyruszyło 198 zawodników. Zaczęli
w piątek o godz. 18, najszybszy zawodnik
przybiegł na metę po 10 godzinach, 48
minutach i 57 sekundach, a był nim Marcin Durkowski (Oborygeni) z Oborników
Śląskich. Wśród zawodników, którzy pokonali dystans zwany Przepieron Ultra był

jeden ustroniak – Tomasz Łukosz, który
zajął 59. miejsce z czasem: 15:00:07.00.
Na listach startowych można było znaleźć miasta i miejscowości z całej Polski.
Żeby tylko wyznaczyć kierunki wspomnieć trzeba o Warszawie, Krakowie,
Wrocławiu, Poznaniu, Słupsku, Gdańsku,
Szczecinie, Jeleniej Górze, Piotrkowie
Trybunalskim, Rzeszowie, Lublinie, Opolu, Toruniu, Zakopanem, Łodzi, Częstochowie. Zameldował się niemal cały Górny Śląsk i nasze okolice – Bielsko-Biała,
Cieszyn, Wisła, Skoczów, ale udział wzięli
również Czesi, Niemcy, Francuzi.
Drugi co do długości bieg, liczący 47 km
Pieron Maraton z przewyższeniem 4.000
m wystartował w środku nocy o godz.
2.30. Te trasę chciało pokonać 167 osób,

ale nie wszystkim się udało. Najszybciej
na mecie zameldował się Bartosz Misiak,
Polak z Czeskiego Cieszyna (Alpin Sport
Hoka One One Team) z czasem: 05:58:17.
Nie zabrakło reprezentantów Ustronia:
26. miejsce zajęła Katarzyna Kajstura
(08:39:38), a 70. Bogusław Podżorski
z Ustrońskiej Szkoły Narciarstwa Biegowego (09:59:39).
Najwięcej biegaczy, bo aż 420, chciało
się zmierzyć z wyzwaniem pod nazwą
Bestyja Półmaraton – 24 km i 2.210 m
przewyższenia. Zwyciężył Karol Urbańczyk z Gliwic (02:48:35), a nasi zajęli
miejsca: 6. Paweł Zając (03:05:55), 30.
Jan Wielopolski (03:38:16), 43. Anna
Chowaniok – Fantastic Team (03:47:01),
67. Mateusz Wojdyło – Fantastic Team
(03:58:10), 77. Maria Bujok (04:03:24),
205. Jerzy Marcol +60 (05:05:33).
Organizatorem Piekła Czantorii jest
Fundacja „Pro Vitae” z Cieszyna, a współorganizatorami: Miasto Ustroń, Kolej
Linowa „Czantoria”, Powiat Cieszyński,
Hotel Poniwiec, współpraca: Joannici.
Marcin Durkowski: – Organizacja rewelacja. Artur Kulesza razem z ekipą robią
świetną robotę, a kontrola antydopingowa
to świetny pomysł. Oby inne większe festiwale robiły tak samo (chociaż w moim
przypadku trwało to ok. 3h i robiło się
już nerwowo. Gratulacje dla wszystkich,
którzy ukończyli ten wymagający bieg.
Bartosz Misiak: – To było piekło. Piekły
mięśnie, piekła temperatura, piekły stopy.
To było Piekło Czantorii 2019. Wersja
„semi skimmed”. Dwie pętle + 1km vertical masakrator na koniec. Łącznie około
47km/4300m w pionie. Ktoś zapyta, czy
to jeszcze bieganie? Pozostawiam bez
odpowiedzi...
Magdalena Sedlak – Ten bieg pokazuje,
że diabeł jest jeszcze straszniejszy niż go
malują, ale co robić, gdy droga do nieba
prowadzi przez Piekło.
Monika Niemiec

BARBÓRKA Z USTRONIEM
15 i 16 listopada odbyła się 45. edycja Rajdu Cieszyńska Barbórka w której wzięło udział prawie 110 samochodów. Załogi
walczyły o mistrzostwo Śląska na ulicach Cieszyna, Kiczyc,
Pierśćca, Lesznej Górnej i Cisownicy. Uroczyste zakończenie
odbyło się na rynku w nadolziańskim grodzie, a serwis umiejscowiono w Ustroniu pod Czantorią. Tam można było spotkać
zawodników, obserwować profesjonalny serwis i mechaników
rajdowych pracujących przy samochodach.
Miasto Ustroń było partnerem wydarzenia, a patronat honorowy
nad 45. Rajdem Cieszyńska Barbórka objął burmistrz Przemysław
Korcz. Współpraca zaowocowała m.in. udziałem w imprezie Łukasza Sitka, wicemistrza Europy Abarth RallyCup 2019, któremu
pilotowała m.in. burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz.
Tegoroczną Cieszyńską Barbórkę wygrała załoga Automobilu
Śląskiego Maciej Sordyl i Krystian Korzeniowski w Hondzie Civic, na 7. miejscu w klasyfikacji Gość 2WD znaleźli się Krzysztof
Pietruszka i Szymon Żarłok, załoga Kubala Rally Team, jadący
Oplem Adam. Rywalizacja w tej klasie była bardzo pasjonująca,
bo w 2019 roku aż 22 załogi zgłosiły samochody z napędem na
jedną oś. Tak mocnego składu w tym sezonie Mistrzostw Śląska
kibice nie mieli jeszcze okazji zobaczyć. Rajdowy team znanej
ustrońskiej firmy Kubala stanął na starcie w Cieszynie jako
triumfator zeszłorocznej edycji.
(mn)
21 listopada 2019 r.

		

Serwis pod Czantorią - Szymon Żarłok i Krzysiek Pietruszka z Kubala
Rally Team z gościem Kajetanem Kajetanowiczem.
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

Za czym kolejka ta stoi?

Fot. M. Niemiec

OGŁOSZENIA DROBNE
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY - USTROŃ. (33)85453-98.
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
MOBILNY FRYZJER dla osób
starszych, seniorów, emerytów,
zapracowanych pań i panów, zabieganych mam oraz dzieci! Zadzwoń przyjadę! 505-152-958.

Brykiet bukowy, buk suchy
workowany, drewno podpałkowe – kartony, węgiel
groszek workowany. (33) 85447-10.
Cyklinowanie bezpyłowe parkietów, desek. Odnawianie
schodów. Tanio! 666-989-914.
Spawanie plastików. Ustroń,
ul. Obrzeżna. 501-444-534.
Bagażówka - przeprowadzki
+ ekipa. Usługi transportowe.
601-478-108.
Bilety autokarowe, lotnicze,
promowe. Mea Travel, Ustroń,
ul. Rynek 3. (33) 444-60-40.

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

DYŻURY APTEK
Dyżur w godzinach 8.00-22.00.

21.11						 Lawenda				 ul. Skoczowska 137			
22-23.11		 Centrum				 ul. Daszyńskiego 8 			
24-25.11		 Pod Najadą				 ul. 3 Maja 13				
26-27.11		 Centrum				 ul. Daszyńskiego 8 			
28-29.11		 Na Szlaku				 ul. 3 Maja 46 				
30.11-1.12		Rumiankowa				 ul. Skoczowska 76			

tel. 855-10-14
tel. 854-57-76
tel. 854-24-59
tel. 854-57-76
tel. 854-14-73
tel. 300-30-40

Kącik Szachowy – rozwiązanie z GU nr 45: Hf3

Po ciastka, po ciastka, po ciastka.
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22.11
17.00
Spotkanie autorskie z pisarzem Markiem Krajew			
skim, czytelnia Biblioteki
22.11
18.00
Jej portret – muzyczne wizerunki polskich i świa			
towych artystek, MDK „Prażakówka”, bilety 25 zł
22.11
19.30
Noc Parafii, w programie m.in.: koncert zespołów
			
młodzieżowych, emisja filmu „Przypływ wiary”,
			
kościół ap. Jakuba Starszego
24.11
9.00-13.00 Skarby Stela – Ustrońskie Targi Staroci, Targo			
wisko Miejskie
24.11
9.00
V kolejka Amatorskiej Ligi Siatkówki, hala Szkoły
			
Podstawowej nr 1
25.11
9.00-16.00 Akcja krwiodawstwa, rynek
27.11
10.00
Wykład „Bezpieczny senior” w ramach UTW,
			
Muzeum Ustrońskie
30.11
12.00
Dzień pamięci Oddziału AK „Czantoria”, dolna
			
stacja Kolei Linowej
30.11
19.00
Wykład Elżbiety i Andrzeja Georgów „Rzymskość
			
św. Klemensa I, papieża i męczennika, drogą
			
cywilizacji zachodniej”, Czytelnia Katolicka
6.12
16.30
Uroczyste rozświetlenie choinki, rynek
6.12-22.12
Ustroński Jarmark Świąteczny, rynek

Fot. M. Niemiec

10 lat temu - 19.11.2009 r.
WARTOŚCI NADRZĘDNE
Nabożeństwem za ojczyznę w kościele ewangelicko-augsburskim
ap. Jakuba rozpoczęły się 11 listopada obchody Święta Niepodległości. Zebranych witał proboszcz ks. Piotr Wowry, a kazanie
wygłosił proboszcz katolickiej parafii św. Klemensa ks. kanonik
Antoni Sapota, na wstępie przytaczając motto trwających Dni
Klemensowych: „Niechaj każdy z nas stara się podobać Bogu
tam, gdzie go postawiono” mówił o powinności dbania o ojcowski
dom, o miejsce, w którym dane jest każdemu żyć, o swoje miasto,
o ojczyznę. (...)Po nabożeństwie pochodem z orkiestrą udano się
pod Pomnik Pamięci przy ratuszu. Po drodze kombatanci ze Stowarzyszenia Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie złożyli kwiaty pod
pomnikiem bohaterskiego lotnika RAF, ustroniaka Jana Cholewy.
PO DOŻYNKACH
W sobotę 7 listopada w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Polanie odbyła się zabawa podożynkowa. Zarząd stowarzyszenia
„Ustrońskie Dożynki” zaprosił na nią tych, dzięki którym dożynki
można było zorganizować. Prezes stowarzyszenia Jan Szwarc
i przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina wręczyli gazdom
dożynek Annie i Januszowi Pinkasom pamiątkowy talerz, dziękowali
również wszystkim za to, że dożynki w tym roku były tak okazałe.
Jednocześnie J. Szwarc zwrócił uwagę na coraz większe kłopoty
związane ze zorganizowaniem korowodu dożynkowego. Z drugiej
strony to bardzo dobra promocja miasta. S. Malina stwierdził, że
żadna impreza w Ustroniu nie gromadzi tylu widzów i dlatego
tym większe podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w to
przedsięwzięcie.
KAPLICZKA MYŚLIWYCH
3 listopada odbyło się polowanie hubertowe Koła Łowieckiego
„Jelenica”. Łowy były udane, gdyż myśliwi upolowali dwa jelenie.
Po polowaniu w Dobce odbyła się uroczystość poświęcenia kaplicy
św. Huberta. Uroczystość rozpoczęła się odegranym przez hejnalistów sygnałem powitania, zaś prezes koła Henryk Chowaniok dziękował za przybycie gościom: burmistrzowi Ireneuszowi Szarcowi,
przewodniczącemu Rady Miasta Stanisławowi Malinie, członkowi
Beskidzkiej Okręgowej Rady Łowieckiej Adamowi Madzi, przedstawicielom sąsiednich kół łowieckich, myśliwym. Wybrała: (lsz)
21 listopada 2019 r.

46/2019/6/R

RURY POD KOŁDERKĄ
(cd. ze str. 7)

Nie taki dawny Ustroń, 2006 r.

Fot. W. Suchta

1. Pierwszy krok to zabezpieczenie rur materiałami izolacyjnymi.
Bardzo dobrze sprawdzą się wełna mineralna, otulina z pianki czy słomiane maty. Jeśli zima jest wyjątkowo mroźna, konieczne może okazać
się czasowe dogrzewanie pomieszczenia, w którym są zlokalizowane.
2. Kolejnym ważnym elementem są wodomierze. Jeśli urządzenia umieszczone są w studni, należy odpowiednio ocieplić
jej strop – z pomocą przyjdą styropian i wełna mineralna. Warto pamiętać, by w okresie mrozów dokładnie zamykać studnię
i niepotrzebnie jej nie wychładzać.
3. Z instalacji wodnych w ogrodzie, które w okresie zimowym nie
są używane oraz z instalacji w domkach letniskowych czy na działce,
najlepiej całkowicie spuścić wodę, a dopływy zamknąć.
4. Jeśli w okresie zimowym wyjeżdżamy, nie wyłączajmy całkowicie ogrzewania – najlepiej ustawić je na poziomie zapewniającą
dodatnią temperaturę w pomieszczeniu, w którym znajduje się
instalacja napełniona wodą.
Tak osłonięte rury i wodomierze powinny być odporne na mrozy
nawet przez kilka sezonów. Co roku warto sprawdzić w jakim stanie
są zabezpieczenia i wprowadzić ewentualne poprawki. Co jednak, jeśli zapomnimy o sprawdzeniu lub zima okaże się wyjątkowo mroźna?
– Jeśli dojdzie do zamarznięcia wewnętrznej instalacji wodociągowej powinniśmy ją ogrzać podnosząc temperaturę wewnątrz
pomieszczeń – wyjaśnia Czyż – Przydatne mogą okazać się grzejniki
i dmuchawy elektryczne. Można również ogrzewać same rury, jednak
tutaj warto pamiętać o kilku zasadach. Nigdy nie polewajmy ani rur
ani liczników gorącą wodą ani nie podgrzewajmy ich palnikami –
może to doprowadzić do zniszczenia instalacji czy urządzeń. Znacznie lepiej podgrzewać rury stopniowo, zaczynając od jej końców, nie
od środka – podpowiada Czyż.
Jeśli mimo naszych zabiegów nic się nie zmienia i instalacja dalej
jest zamarznięta, warto wezwać pogotowie wodociągowe dzwoniąc
na numer 994. Pracownicy Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej zdiagnozują problem i pomogą przywrócić wodę w rurach, aby móc cieszyć
się ciepłym strumieniem w domowym kranie.
Częstym błędem popełnianym przez użytkowników jest niwelacja
terenu działki np. pod budowę chodników, dróg dojazdowych itp.
Pamiętajmy, że rurociągi powinny być posadowione poniżej głębokości przemarzania tj. min 1,3 m. Niwelacja terenu bez dodatkowego
zabezpieczenia rurociągu może spowodować, że całe przyłącze do
budynku ulegnie zamarznięciu, a wtedy to już duży problem.
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej

K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) popularny serial z ławeczką, 8) facet
w ulu, 9) otwór wiertniczy, 10) dzielnica Warszawy,
12) szwajcarskie województwo, 14) egzamin dojrzałości,
15) telewizyjna platforma cyfrowa, 16) na eksponaty, 19)
uczestnictwo, 22) wytwarza prąd, 23) podłoga na statku,
24) do pstrykania fotek.
PIONOWO: 2) staw, jezioro, 3) gorzka lub mleczna,
4) imię germańskie, 5) straszy w zamku, 6) testuje produkty, 7) obok miodu na plastrze, 11) siostra Równicy,
13) popularny instrument klawiszowy, 17) klub sportowy
z Warszawy, 18) obok pszenicy, 20) w stogu siana schowana, 21) rosyjskie auto.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 29 listopada.
Rozwiązanie Krzyżówki z numeru 44

LEGIONOWE BIEGANIE
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Bronisław Mider
z Ustronia, ul. Myśliwska. Zapraszamy do redakcji.
21 listopada 2019 r.

		

* 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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z tego, że wiosną możemy przedzierać
się do czołówki, bo to zaledwie 10 pkt do
nadrobienia i pozostać w środku tabeli,
bo innej ewentualności kibice sobie nie
wyobrażają.
Kilkanaście lat temu Z. Janiszewski był
trenerem Kuźni i do dziś nasz zespół mile
to wspomina. Często można go spotkać na
meczach Kuźni. Był też w ostatnią sobotę
gdy Kuźnia podejmowała drużynę LKS
Landek. Mnie przypomniał się komentarz
z meczu Kuźnia – Landek z 2007 r. zakończony remisem 1:1. Z. Janiszewski powiedział po meczu dla Gazety Ustrońskiej:
„Graliśmy jakby nas z Caritasu przywieźli”! – choć nie wiem dlaczego właśnie
po ostatnim meczu Kuźni tej jesieni mi
się to przypomniało. Wojsław Suchta

Zakończono rundę jesienną pod Równicą.

Fot. W. Suchta

W ŚRODKU TABELI
KS Kuźnia Ustroń – KS Spójna Landek – 1:2 (0:1)
Młócka nieprzeciętna. Wiał boczny
wiatr i zawodnicy sobie z nim nie radzili.
Myśmy strzelili dwa razy, oni raz i jest
2:1 – mówił po meczu z Kuźnią trener
Landka Zbigniew Janiszewski. Było to 11
lat temu w sezonie 2008-2009, po którym
Kuźnia spadła do A-klasy. Komentarz
całkowicie pasuje do meczu z ostatniej
soboty, gdy to Kuźnia podejmowała drużynę LKS Landek. Gdy mecze odbywały
się w listopadzie zazwyczaj w błocie,
deszczu i śniegu Z. Janiszewski prowadzący wówczas Kuźnię komentował to
następująco: „A na wiosnę będziemy
patrzeć jak trawa rośnie”. Takich obaw
w tym roku nie było, bo poza dokuczliwym wiatrem, było ciepło i świeciło
słońce. Od pierwszych minut Kuźnia
przeważa, ale bramkę zdobywają w 33
min. goście. W pierwszej połowie mecz
przeciętny, obie drużyny oddały strzałów
na bramkę mniej niż palców w jednej ręce.
Druga połowa podobna. Kuźnia przeważa, a to Landek strzela w 58 min. drugą
bramkę. Nasi obrońcy przyglądali się jak
napastnik przekłada piłkę na prawą nogę,
prawdopodobnie u niego lepszą, po czym
strzela. Trochę ta operacja trwała, ale nasi
obrońcy nie zareagowali na czas. W 64
min. na boisko wchodzą trzej piłkarze
Kuźni: Adrian Sikora, Michał Pietraczyk
i Bartosz Istrzycki. Ten ostatni po długiej
przerwie w występach na boisku wniósł
nieco ożywienia, ale nie był to jeszcze
ten Iskrzycki sprzed kontuzji. Raz groź-

nie strzelił, niestety minimalnie chybił.
Ostatnią bramkę dla Kuźni tej jesieni
zdobywa jej najlepszy strzelec A. Sikora,
niestety jest to w 91 min. i na remis nie
ma już szans.
Był to kolejny mecz, w którym przewagę ma Kuźnia i przegrywa na własnym boisku. A rozgrywki nasza drużyna
rozpoczęła trzema wygranymi, a potem
przyszedł mecz z Książnicami na własnym boisku. Kuźnia prowadzi, ma przewagę, po czym w 77, 80 i 91 min. traci
bramki. Bolesna porażka. Kolejny brak
szczęścia to mecz u siebie z Goczałkowicami. Co prawda goście prowadzili
0:2, ale Kuźnia doprowadza do remisu,
by stracić bramkę w 87 min. Dołączając
do tego mecz z Landkiem, bo należało go
wygrać, mielibyśmy o 7 punktów więcej
i trzecie miejsce w tabeli, nie wspominając
o walkowerze z Odrą.
W rundzie jesiennej na siedem spotkań
na własnym boisku Kuźnia wygrała zaledwie 2, natomiast 5 przegrała. Lepiej
grała na wyjazdach wygrywając 5 spotkań
i przegrywając 3. W całej rundzie nasza
drużyna nie zremisowała meczu. Przed
rokiem Kuźnia po rundzie jesiennej była
na trzecim miejscu z dorobkiem 29 pkt.
I stosunkiem bramek 31:15, ale wtedy
walczyliśmy o czołowe lokaty, natomiast
dwa lata temu broniąc się przed spadkiem było to 15 pkt. Stosunek bramek
22:26. Obecnie do lidera brakuje nam
tyle samo co do strefy spadkowej. Wynika

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

LKS Goczałkowice-Zdrój
KP GKS II Tychy S.A.
LKS Unia Książenice
APN Odra Wodzisław
LKS Drzewiarz Jasienica
LKS Czaniec
MKS Czechowice-Dziedzice
KS Polonia Łaziska Górne
LKS Bełk
KS Kuźnia Ustroń
TS Podbeskidzie II BB S.A.
KS Spójnia Landek
MKP Odra Centrum Wodzisław
GKS Radziechowy-Wieprz
KP Beskid Skoczów
LKS Wilki Wilcza

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

31
29
27
27
25
24
23
23
23
21
20
19
16
14
9
8

27:17
36:20
33:26
31:17
29:28
21:15
29:29
18:18
25:30
28:25
21:24
17:20
20:35
22:27
28:39
14:29

		

W niebieskim stroju B. Iskrzycki.
Fot. W. Suchta
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