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LIGA – PUCHAR - NADZIEJE
Zima w pełni, a wraz z nią Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe rozpoczęło starty w zawodach narciarskich.
Startujemy jak co roku w cyklu edycji

Najwięcej było szachistów z klas młodszych.

Ligii Śląskiej, których jest 5 oraz dla
młodszych dzieci w cyklu zawodów Nadziei Beskidzkich. Mamy już za sobą
(cd. na str. 13)

23 stycznia podczas Mistrzostw Polski
w Narciarstwie Alpejskim srebrny medal w slalomie wywalczyła ustronianka
Katarzyna Wąsek. Zawody rozegrano
na stoku Palenica w Szczawnicy, a ich
drugiego dnia miało miejsce historyczne
wydarzenie – pierwsza w historii walka
o mistrzostwo kraju i pierwsze tytuły
w slalomie równoległym. Tym bardziej
cieszy, że wśród pań najlepsza okazała
się nasza Kasia – reprezentantka SRS
„Czantoria”.
Katarzyna Wąsek była tego dnia zdecydowanie najlepszą zawodniczką na stoku
i w wielkim finale pokonała Zofię Zdort
z NKN Warszawa. - Złoty medal Mistrzostw Polski bardzo mnie cieszy.
Z przejazdów również jestem bardzo zadowolona, bo nie miałam jakiś większych
przygód na trasie - mówi z uśmiechem
Katarzyna Wąsek. - Parallel nie był super
łatwy, bo było gdzieś tam trochę ścianki,
było też przełamanie, więc pewnie dlatego
było tyle wywrotek, ale mnie udało się
obejść bez żadnej i może to był klucz do
sukcesu.

Fot. L. Szkaradnik

ŻEBY WYGRAĆ, TRZEBA SETKI
PARTII PRZEGRAĆ
Szachy, zwane grą królewską, pozornie wydawałyby się sportem elitarnym, ale okazuje
się, że po piłce nożnej jest w tej dyscyplinie najwięcej zarejestrowanych zawodników.
Ta gra kształtuje przede wszystkim zdolność analitycznego myślenia, rozwija zmysł
twórczy, pamięć i intuicję, a także poprawia koncentrację oraz buduje determinację i wytrwałość. Jak zaobserwowano, szachiści uczą się szybciej i osiągają wyższe
oceny, a zatem nie należy się dziwić, że od kilku lat jest to obowiązkowy przedmiot
w młodszych klasach szkół podstawowych.
(cd. na str. 16)
31 stycznia 2019 r.
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licealnych, techników i szkół branżowych. Promocja obejmie swoim zasięgiem
wszystkie linie obsługiwane przez Koleje
Śląskie, nawet np. do Zakopanego – jedynym wyjątkiem będzie odcinek przygraniczny Chałupki – Bohumin.
5/2019/8/R

W czasie tegorocznych ferii w województwie śląskim dzieci
i młodzież mogą podróżować Kolejami Śląskimi za darmo.
Oferta obowiązuje od 9 do 24 lutego,
czyli w czasie ferii uczniów z województwa śląskiego. Aby w tym czasie za darmo
podróżować pociągami Kolei Śląskich,

wystarczy podczas kontroli zamiast biletu
okazać ważną legitymację szkolną.
Promocja dotyczy zarówno uczniów
szkół podstawowych, jak i gimnazjalnych,
5/2019/3/R

Zaproszenie
na darmowe szkolenia komputerowe
Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta Ustroń,
którzy ukończyli 25 lat, do udziału w darmowych
szkoleniach komputerowych w ramach projektu
„Ustroni@cy w sieci – rozwijamy kompetencje cyfrowe”.

Projekt realizowany jest przez Miasto Ustroń
we współpracy z Instytutem Roździeńskiego.
Zapraszamy przede wszystkim osoby nigdy wcześniej nie
korzystające z komputera, ale w szkoleniach może wziąć

to i owo
z

okolicy
Trwa zbiórka pieniędzy na zakup dwóch tzw. sztucznych
nerek dla Stacji Dializ Szpitala Śląskiego w Cieszynie. To
jedyna tego rodzaju placówka
w naszym regionie. Potrzeba
ponad 70 tys. zł. Akcję prowadzi Fundacja Zdrowia Śląska
Cieszyńskiego.

* * *

W parafiach ewangelicko-augsburskich na Śląsku Cie-
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szyńskim zorganizowano
zbiórkę datków na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ten sposób luteranie
wyrazili szacunek dla zmarłego prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, połączyli się
w geście solidarności z WOŚP
oraz zaakcentowali swój sprzeciw wobec przemocy i agresji
w debacie publicznej.

* * *

W Skoczowie i gminie Zebrzydowice odbyły się uroczystości
związane z setną rocznicą walk
o Śląsk Cieszyńskie pomiędzy
Polską i Czechami. Przygotowano widowisko historyczne,
odprawiono msze w kościołach, złożono kwiaty w miejscach pamięci. Jednym z nich
jest krzyż przydrożny w Koń-

udział każda osoba chcąca poprawić swoje umiejętności obsługi
komputera.
Formularze zgłoszeniowe prosimy wysyłać za pośrednictwem
strony internetowej: www.ustroniacy.pl lub poprzez formularz
rekrutacyjny dostępny w Urzędzie Miasta lub w Miejskiej Bibliotece Publicznej w godzinach otwarcia.
Kompetencje w ramach projektu można podnosić w kilku
obszarach, m.in.: obsługa mediów społecznościowych, rodzic
w sieci, mój biznes w sieci, kultura w sieci. Szczegółowy opis
obszarów znajduje się na stronie internetowej oraz w Bibliotece
i Urzędzie Miasta.
Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

czycach Małych, gdzie zginął
mjr Cezary Haller.

* * *

Do końca stycznia w cieszyńskim ratuszu przyjmowano
wnioski o dotacje na renowację
zabytkowych budynków. Na
ten cel w budżecie Cieszyna
zarezerwowano 100 000 zł.

* * *

W Lahti odbyły się Mistrzostwa
Świata Juniorów i Młodzieżowców w narciarstwie klasycznym. Barw Polski bronili
m.in. zawodnicy z Beskidów,
a pośród nich skoczkowie
Paweł Wąsek, Tomasz Pilch,
Kacper Juroszek (wszyscy
WSS Wisła) oraz Eliza Rucka
i Dominik Bury (MKS Istebna),
Agata Warło i Mateusz Haratyk
(NKS Trójwieś Beskidzka). Nie

odnieśli większych sukcesów,
nie licząc 6. miejsca skoczków
w konkursie drużynowym.

* * *

Kilka lat temu na Górze Zamkowej w Cieszynie, po
usunięciu blisko metrowej
warstwy ziemi, odkryto średniowieczny bruk. Można się
domyślić, że chodzili po nim
pieszo i jeździli kolasami cieszyńscy książęta. Fragment
tej zamkowej drogi stanowi
część ścieżki archeologicznej
udostępnionej turystom.

* * *

Muzeum Śląska Cieszyńskiego
może pochwalić się cennym
zbiorem dagerotypów. Ta technika fotograficzna polegała
na robieniu zdjęć na płytce
pokrytej jodkiem srebra. (nik)
31 stycznia 2019 r.

KRONIKA MIEJSKA
MUZEUM PROSI O WYPOŻYCZENIE
CZEPCÓW
W związku z przygotowywaną wystawą czasową, która zaplanowana jest na kwiecień i maj 2019 r., Muzeum Ustrońskie pilnie
prosi mieszkańców Ustronia, aby wypożyczyli czepce, noszone
dawniej przez mężatki do stroju cieszyńskiego. Nie muszą być one
w dobrym stanie – my zadbamy o niezbędne reperacje. Bardzo
liczymy na Waszą pomoc i przejrzenie rodzinnych zbiorów.
Alicja Michałek

* * *

Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza na wykład lekarza
Krzysztofa Błechy na temat „Ziołolecznictwo w chorobach cywilizacyjnych (otyłość, cukrzyca, choroby stawów, skutki smogu)” w dniu 6 lutego tj. środa 2019 r., godz. 11:00, w Muzeum
Ustrońskim, ul. Hutnicza 3. Wstęp wolny.

* * *

Turniej trzech miast to towarzyskie rozgrywki, w których rywalizują trzy silne zespoły z trzech miast (Ustroń, Karvina i Kysucke
Nove Mesto) w dwóch kategoriach wiekowych. Rywalizacja ta
zmierza już ku końcowi, ponieważ dwa pierwsze turnieje odbyły
się kolejno w Czechach i na Słowacji w ubiegłym roku. Ostatni
etap tych międzynarodowych rozgrywek odbędzie się w Ustroniu w sobotę 9 lutego. Wszystkich kibiców chcących zobaczyć
w akcji naszych zdolnych piłkarzy ręcznych bardzo serdecznie
zapraszamy! 			
MKS „Ustroń”

* * *

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
os. Centrum
os. Manhatan
ul. 3 Maja
ul. Złota
ul. Skoczowska
ul. Jasna
ul. Choinkowa
5/2019/1/N

Księżom, służbie liturgicznej i kościelnej,
chórowi „Ave”, rodzinie, przyjaciołom, znajomym,
sąsiadom i wszystkim uczestnikom pogrzebu

śp. Emila

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
Komunalne

33 854-35-00

Straż Miejska

33 854-34-83

		

604-558-321

Pogotowie Energetyczne
		

991

		

33 857-26-00

Pogotowie Gazowe

MIĘDZYNARODOWA RYWALIZACJA

lat 82
lat 92
lat 67
lat 73
lat 89
lat 79
lat 80

Numer alarmowy 112

Przedsiębiorstwo

ZIOŁOLECZNICTWO
W CHOROBACH CYWILIZACYJNYCH

Anna Tomaniak			
Helena Janas-Dawidowicz
Zbigniew Cieślar		
Emil Oliwka			
Anna Głowacka			
Barbara Dziembała		
Irena Noszczyk			

WAŻNE TELEFONY

Oliwki

za złożone kondolencje, za obecność, za modlitwę
składamy wyrazy wdzięczności.

Żona i dzieci
5/2019/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

		

992

PGNiG

32 391-23-03

Kominiarz

33 854-37-59

		

602-777-897

Urząd Miasta

33 857-93-00

Miejski Zespół Koordynacyjny
Akcji Zimowej 513-497-932

STRAŻ MIEJSKA
21 I 2019 r.
Interweniowano przy ul. Wczasowej w sprawie złamanego konaru
drzewa wiszącego nad drogą. Na

miejsce wezwano JRG PSP, na
czas ścinania konaru zabezpieczono teren.
21 I 2019 r.
Prowadzono kontrole przydomowych kotłowni na posesjach przy
ul. Spółdzielczej.
23 I 2019 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia dwukrotnie interweniowano w sprawie
przymarzniętych łabędzi na rzece
Wiśle. W obu przypadkach zgłoszenia nie potwierdzono.
23 I 2019 r.
Interweniowano przy ul. Bażantów w sprawie padniętej sarny.
Zwierzę zostało zabrane do utylizacji.
23 I 2019 r.
Kontrolowano przydomowe kotłownie na posesjach przy ul.
Dominikańskiej.
24 I 2019 r.
Kontrolowano przydomowe kotłownie na posesjach przy ulicach
Lipowej i Myśliwskiej. W czasie
kontroli stwierdzono spalanie odpadów w postaci meblowych płyt
wiórowych. Właściciel posesji
otrzymał mandat karny.
24 I 2019 r.
Interweniowano przy ul. Daszyńskiego w sprawie zablokowania
chodnika – samochód został zaparkowany w poprzek, uniemożliwiając pieszym swobodne
poruszanie się. Kierowca otrzymał
mandat karny.
25 I 2019 r.
Kontrolowano przydomowe kotłownie na posesjach przy ulicach
Lipowskiej i Lipowej.
26 I 2019 r.
Kontrolowano przydomowe kotłownie na posesjach przy ul.
Jelenica.
(aj)

SPOTKANIE
MIŁOŚNIKÓW KUŹNI USTROŃ
Miesięczne spotkanie Stowarzyszenia Miłośników Kuźni
Ustroń odbędzie się w poniedziałek 4 lutego o godzinie 10:00
w Muzeum Ustrońskim. W trakcie spotkania wyświetlony zostanie film pt.: „Babski godki o robocie we werkach”.

* * *
Szachy rozwiązanie z GU nr 4: 1. Sc7, jeżeli Gb3, 2. Sb3 X,
każdy inny ruch czarnych b4 X

* * *
SIATKÓWKA NA WALENTYNKI
Miłośnicy siatkówki znów będą mieli możliwość uczcić dzień
zakochanych uprawiając swoją ulubioną dyscyplinę. Walentynkowy turniej odbędzie się w niedzielę 17 lutego w hali SP-1
o godz. 9. Zgłosić mogą się pary mieszane - małżeństwa, rodzeństwa, przyjaciele oraz pojedynczy gracze, którzy zostaną dobrani
w pary. Zgłoszenia do 1 lutego - Bogdan Kozieł, tel. 666 858 772.
5/2019/2/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

31 stycznia 2019 r.
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JUBILEUSZ SZKOŁY
26 stycznia minęła 50. rocznica oddania do użytku nowego budynku Szkoły
Podstawowej nr 3 w Ustroniu Polanie. W 1969 r. było w nim 8 sal lekcyjnych,
świetlica i sala gimnastyczna. Równocześnie wzniesiono dom nauczyciela,
w którym mogły zamieszkać 4 rodziny. W 1969 r. grono pedagogiczne stanowiło 11 osób pracujących ze 130 uczniami.
TRÓJKA DAWNIEJ
Wcześniej nauka w tej dzielnicy Ustronia odbywała się w obiekcie dawnej
szkoły ewangelickiej, wybudowanym
w 1862 r., w którym początkowo mieściły
się trzy klasy i mieszkanie nauczyciela.
W latach 30. XX w. była już ona za mała
w stosunku do ówczesnych potrzeb
oświatowych, toteż zajęcia odbywały
się również w budynku prywatnym Jana
Śliwki.
Po II wojnie światowej uczęszczało do
szkoły ponad 100 uczniów, a z powodu
małej ilości sił nauczycielskich oraz warunków lokalowych zajęcia odbywały się
w klasach łączonych. Pod koniec lat 40.
władze planowały zlikwidować szkołę
w Polanie i zastąpić ją nowym obiektem

wzniesionym w Wiśle Obłaźcu, z planów tych jednak nic nie wyszło, więc
w roku szkolnym 1951/52 wykonany
został remont budynku, w trakcie którego
powstała czwarta sala lekcyjna. Klasy
były stosunkowo nieliczne, a absolwentów kończących szkołę było od 7 w 1951
r. do 19 w 1955 r.
Reforma szkolnictwa z 1961 r. oraz
rozwój dzielnicy Jaszowiec, należącej do
obwodu szkoły w Polanie, spowodowały
wzrost liczby uczniów i nauczycieli.
W roku szkolnym 1963/64 pracowało 6
nauczycieli, a uczniów było 130. W 1966
r. szkołę opuścili pierwsi absolwenci klasy
ósmej. Po przejściu na emeryturę kierownika szkoły Jana Koziełka, w 1964 r.
zastąpił go Paweł Kłoda, a po nim od 1966
r. dyrektorem szkoły został Józef Owcza-

rzy. Wzrastających wymagań lokalowych
nie mógł zabezpieczyć stary, pochodzący
z XIX w. budynek. W 1966 r. zawiązał
się Społeczny Komitet Budowy Szkoły
w Ustroniu Polanie, na czele którego
stanął inż. Jan Podżorski, a jego zastępcą był Władysław Majętny. Społeczny
wysiłek był tu bardzo istotny. Należało
zdobyć przychylność decydentów na czele z gen. Jerzym Ziętkiem oraz pozyskać
fundusze. Nieraz było trzeba wywalczyć
więcej niż władze chciały dać, jak było z
budową sali gimnastycznej, pierwotnie
nieprzewidzianej w projekcie. Inwestycję
rozpoczęto w 1967 r., a już 26 stycznia
1969 r. obiekt szkolny został uroczyście
otwarty. W nowej szkole wzrastała liczba
uczniów i nauczycieli. Wychowanków
gwałtownie przybyło pod koniec lat 70.,
gdyż wtedy do Polany zaczęły trafiać
dzieci z Dobki, gdzie od 1 września
1974 r. dawną szkołę nr 4 przekształcono
w Szkolny Punkt Filialny Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustroniu Polanie.
W 1999 r. do obiektu dobudowano skrzydło,
w którym umieszczone zostało Przedszkole nr 3. Funkcję dyrektorów szkoły
w tym czasie sprawowali: Leszek Szczypka w latach 1980-2000, a Jolanta Kocyan
jest dyrektorem szkoły od 2000 r.
Opracowano na podstawie Monografii
Ustronia.
TRÓJKA DZIŚ
7:30. Idę do szkoły - z radością, uśmiechem i z chęcią. Dlaczego? Bo idę na
Polanę do Szkoły Podstawowej nr 3
z Oddziałami Przedszkolnymi!
Lekcja 1 - miejsce
Miejsce pracy - idealne: szkoła znajduje się w spokojnej okolicy, jest mała,
rodzinna, przyjemna. Sale - zadbane,
odświeżone; wyposażenie - dobre, niczego nie brakuje. Nowe, piękne boisko na
tyłach zachęca do aktywności, plac zabaw
z huśtawką kusi, by przysiąść i pobujać…
choćby w obłokach.
Na korytarzach słychać śmiech i gwar,
dźwięk dzwonka wzywa na lekcję - niby
normalna, typowa szkoła, a jednak…
Lekcja 2 - dzieci
A jednak różnice są wyczuwalne:
dzieciaki - grzeczne, ułożone. Wszyscy
się znają, nikt nie jest anonimowy. Jak
w rodzinie. Uczyć w nielicznej grupie to

Społeczność szkoły podczas tradycyjnego Dnia Regionalnego, 2018 r.
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Fot. M. Niemiec

(cd. na str. 7)
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MOJA MAŁA
OJCZYZNA ZIMĄ

Styczniowa aura w tym roku sprzyja
nie tylko uprawianiu sportów zimowych,
ale także podkreśla niezwykle urokliwe
krajobrazy naszej miejscowości. Dlatego już na początku roku Przedszkole
nr 5 zorganizowało Rodzinny Konkurs
Fotograficzny pt. „Lipowiec – moja mała
ojczyzna zimą”. Zadaniem uczestników
było dostarczenie autorskich fotografii
przedstawiających ciekawe krajobrazy,
miejsca, budynki oraz przyrodę naszego
Lipowca. W przedszkolu od najmłodszych
lat kształtuje się postawy patriotyczne
u dzieci. Wartości te rozszerzamy na całą
Polskę, Europę oraz świat, dzięki czemu
dzieci mogą stać się mądrymi obywatelami świata - świadomymi swoich korzeni.
Dzieci przynosiły na konkurs wykonane
przez swoich rodziców zdjęcia. Najtrudniejsze zadanie miało jury konkursowe,
które oceniało walory artystyczne zdjęć
oraz ciekawe ujęcie tematu. Wszystkie
fotografie były niezwykle urokliwe, dlatego jury przyznało ex aequo trzy pierwsze
miejsca. Otrzymali je: Tobiasz Janik,
Michalina Maciejczek i Monika Sikora.
Natomiast wyróżnienia uzyskali: Oliwia
Janik, Antoni Kumor, Kamila i Szymon
Małyjurek oraz Julia Wilczek.
Laureaci otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy oraz ciekawe nagrody,
za które dziękujemy sponsorom: Miastu
Ustroń, Radzie Rodziców Przedszkola
nr 5, Firmie Laserwood, Moje Bambino,
Interrisk, Mokate. W Lipowcu właśnie
tak kształtuje się miłość do swojej małej
ojczyzny i postawy obywatelskie, by
najmłodsze pokolenia wiedziały „skąd
nasz ród…”.
Korzystając z okazji Przedszkole nr
5 zaprasza nowe dzieci z rodzicami na
Dzień Otwarty, który odbędzie się 1 marca 2019 r. o godzinie 9.30. Zapraszamy
też rodziców do zapisów swoich dzieci na
rok szkolny 2019/2020 w dniach 18-29
marca 2019 r.
Dyrekcja Przedszkola nr 5

31 stycznia 2019 r.

		

WIADOMOŚCI
z RATUSZA

O budżecie miasta
mówi Marcin Janik
przewodniczący Rady Miasta Ustroń

TRUDNY START
Jedną z ostatnich uchwał podjętych
przez Radę Miasta w zeszłym roku była
uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Ustroń oraz uchwała
budżetowa Miasta Ustroń na rok 2019.
Odpowiedzialne przygotowanie budżetu
na 2019 rok wymagało odważnych, ale
mało popularnych decyzji związanych
z ograniczeniem wydatków. Przyjęcie
budżetu spotkało się zarówno ze zrozumieniem związanym z troską i odpowiedzialnością za stan i rozwój naszego miasta,
ale także z licznymi obawami ze strony
dyrektorów szkół, przedszkoli, przedstawicieli organizacji pozarządowych,
organizatorów imprez itp. Budżet miasta
nie jest skonstruowany jak nasz budżet
domowy czy budżet małej firmy, ale jest
bardzo podobny – w kilku słowach: żeby
dać to trzeba mieć, żeby mieć to należy
pozyskać, wypracować albo pożyczyć,
należy natomiast pamiętać, że długi trzeba oddać, że dług kosztuje i obciąża nasz
budżet. Wysokie zadłużenie samorządu
w konsekwencji blokuje możliwości rozwojowe miast, gmin powoduje ogromne
trudności w prowadzeniu jakichkolwiek
inwestycji. Poniżej przedstawiam kilka
liczb i zestawień, które, mam nadzieję, pomogą ustroniakom zrozumieć konieczność
oszczędzania, dyscypliny finansowej oraz
zmian w funkcjonowaniu miasta. Obecna
sytuacja finansowa miasta wynika z:
1. Marginalnego udziału środków UE
w budżecie miasta na przestrzeni ostatnich
lat (spowodowało to konieczność większego zadłużania miasta i dodatkowego
zaangażowania dochodów własnych) dla
porównania:
kadencja 2010-2014:
– pozyskano łącznie w ciągu 4 lat kwotę
11,4 mln zł
– udział środków UE w corocznym budżecie miasta wynosił średnio 4,8%
kadencja 2014-2018:
– pozyskano łącznie w ciągu 4 lat kwotę
6,6 mln zł
– udział środków UE w corocznym
budżecie wynosił średnio 2,2%.
W stosunku do osiągnięć innych miast
województwa śląskiego jest to poziom
niezadawalający. Mały udział środków
zewnętrznych w finansowaniu zadań gminy, przy ograniczonych możliwościach
zwiększenia dochodów - ze sprzedaży
mienia komunalnego (sprzedaż gruntów)
- spowodował, że ewentualne nadwyżki
dochodów bieżących zostały w pełni
przeznaczone na dofinansowanie (obok

kredytów) przedsięwzięć inwestycyjnych.
2. Nazbyt dużego udziału własnych
zasobów dochodowych miasta (podatków,
opłat, dzierżaw, czynszów, usług wykonywanych przez jednostki, tj. przedszkola,
szkoły, żłobek, dom spokojnej starości)
w finansowaniu inwestycji:
2010 r. – 58,0%
2014 r. – 71,3%
2015 r. – 93,1%
2018 r. – 89,0%
Dochody własne miasta w pierwszej
kolejności powinny być przeznaczane na
utrzymanie wypłacalności Miasta, a więc
eliminację bieżących zatorów płatniczych
(mając na uwadze, że finanse miasta to setki przelewów na kwoty 5 i 6-cyfrowe oraz
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
i pożyczek (4 - 5 mln zł rocznie), a dopiero
w dalszej perspektywie na inwestycje.
3. Większego tempa wzrostu wydatków bieżących niż dynamika dochodów
bieżących w ostatnich latach, co znacznie ogranicza możliwości inwestycyjne
(rozwojowe) miasta oraz bezpośrednio
przekłada się na stabilność gospodarki
finansowej.
4. Drastycznego wzrostu zadłużenia
miasta w ostatniej kadencji:
kadencja 2010-2014 – wysokość zadłużenia na koniec kadencji wynosiła
14,1 mln zł:
2010 r. – 14,2 mln zł
2011 r. – 11,8 mln zł
2012 r. – 12,9 mln zł
2013 r. – 14,0 mln zł
2014 r. – 14,1 mln zł
kadencja 2014-2018 – wysokość zadłużenia na koniec kadencji wynosiła
31,8 mln zł:
2015 r. – 13,8 mln zł
2016 r. – 23,4 mln zł
2017 r. – 21,0 mln zł
2018 r. – 31,8 mln zł
Plan 2019 - 38,6 mln zł
W 2019 planuje się zaciągnąć kredyt
wynikający z konieczności sfinansowania planowanego deficytu budżetowego
i częściowo zaplanowanych inwestycji.
Minimalny udział środków zewnętrznych
oraz niedostateczne dochody własne miasta są niewystarczające dla pokrycia kosztów przedsięwzięć inwestycyjnych przy
utrzymaniu dotychczasowego poziomu
funkcjonowania miasta.
Jak wspominałem wcześniej, pochodną
wzrostu zadłużenia Miasta jest wzrost
kosztów obsługi kredytów i pożyczek
(wydatki bieżące):
2010 r. – 441,3 tys. zł,
2014 r. – 428,2 tys. zł
2018 r. – 622,0 tys. zł
Plan 2019 – 990 tys. zł
Reasumując, niewielki udział środków pozyskanych z budżetu UE oraz
większy wzrost wydatków bieżących niż
dochodów bieżących, przy jednoczesnym
stosunkowo wysokim poziomie inwestycyjnym i rosnącym zadłużeniu miasta
- spowodowały poważne ograniczenia
w wydatkowaniu środków z budżetu Miasta Ustroń, zarówno po stronie inwestycyjnej, jak i zapewniających bieżące funkcjonowanie miasta w latach 2019-2021.
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OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Ustronia Polany w rejonie
ulicy Baranowej, odcinków ulic 3 Maja, Wiślańskiej,
Wczasowej, Pod Grapą oraz góry Czantoria - etap 1

WIECZÓR WSPOMNIEŃ

O JÓZEFIE GOLCU
25 stycznia odbyło się w Muzeum Ustrońskim spotkanie
poświęcone pamięci Józefa Golca. W wieczorze wzięło udział
liczne grono krewnych, przyjaciół i współpracowników zmarłego w 2017 r. pedagoga i działacza społeczno - kulturalnego,
który, choć całą zawodową karierę związał z Sopotem, nigdy nie
zerwał więzi łączących go z rodzinnym Śląskiem Cieszyńskim.
Niebanalną sylwetkę laureata Srebrnej Cieszynianki z 1998 r.
przybliżył Witold Pieńkowski, który nie ograniczył się jedynie do
przypomnienia podstawowych i ogólnie znanych faktów z życia
Józefa Golca, ale i zwrócił uwagę zebranych na mniej spopularyzowane dokonania Honorowego Obywatela Miasta Cieszyna.
Bohater wieczoru był bowiem nie tylko wieloletnim nauczycielem plastyki w sopockich szkołach, ale również, w latach 1965
- 1982, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 8 w Sopocie, który
wychował łącznie 324 medalistów oraz wielu laureatów nagród
i wyróżnień w międzynarodowych konkursach sztuki dziecka.
Ponadto był aktywnym działaczem ruchu esperanckiego, twórcą
pierwszego w Polsce Muzeum Esperanto w Sopocie, a także autorem wielu publikacji, w tym monumentalnego, trzytomowego
„Słownika Biograficznego Ziemi Cieszyńskiej”, „Cieszyńskiego
Słownika Gwarowego” czy „Bibliografii Cisownicy”. Mało kto
dziś pamięta natomiast o prywatnych pasjach Józefa Golca, takich jak kolekcjonowanie autografów, exlibrisów, filatelistyka,
działalność w ruchu harcerskim, czy o nowatorskich metodach
pracy z młodzieżą, w tym o wprowadzeniu nauki łucznictwa
w podległej mu sopockiej szkole.
Teresa Waszut przybliżyła zgromadzonym anegdoty związane
z prowadzeniem przez Józefa Golca warsztatów plastycznych
w Cisownicy, skierowanych zarówno dla miejscowych dzieci, jak
i dla równie zdolnych seniorów. Przedstawiła również genezę powstania słynnych cisownickich koronek, które zaprojektował nie
kto inny, jak właśnie bohater wieczoru. Na zakończenie spotkania
głos zabrała Stefania Bojda, siostra Józefa Golca, współautorka
„Słownika Bibliograficznego”, która wspomniała o kilkudziesięciu publikacjach autorstwa brata, poświęconych tak różnym
dziedzinom, jak dzieje Sopotu, historia Ziemi Cieszyńskiej,
polski ruch esperancki, biografistyka czy judaica. Podzieliła się
również osobistymi wspomnieniami o bracie, z którym do końca
była silnie związana i z wyraźnym wzruszeniem podziękowała
za wciąż żywą pamięć o Józefie Golcu, za co zebrani nagrodzili
ją gromkimi oklaskami. Do końca lutego w Muzeum Ustrońskim można jeszcze obejrzeć wystawę poświęconą dokonaniom
bohatera wieczoru, w tym bogaty zbiór cisownickich koronek.
Andrzej Malinowski

ZARZĄD I RADNY ZAPRASZAJĄ

Mieszkańcom naszej dzielnicy przypominam o cyklicznym
dyżurze Zarządu Osiedla Polana oraz moim w każdy pierwszy
wtorek miesiąca o godzinie 17 w Szkole Podstawowej nr 3
w Ustroniu Polanie. Damian Ryszawy, radny Rady Miasta Ustroń.
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Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),
art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz w związku z uchwałą nr XIX/212/2016
Rady Miasta Ustroń z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia
do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru Ustronia Polany w rejonie ulicy Baranowej, odcinków ulic
3 Maja, Wiślańskiej, Wczasowej, Pod Grapą oraz góry Czantoria,

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu
do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Ustronia Polany
w rejonie ulicy Baranowej, odcinków ulic 3 Maja,
Wiślańskiej, Wczasowej, Pod Grapą oraz
góry Czantoria - etap 1
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
sporządzoną do tego projektu,
w dniach pracy urzędu od 8 lutego 2019 r. do 8 marca 2019
r. w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń, Rynek 1, 43-450 Ustroń,
w Wydziale Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami (pokój
nr 31) od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru Ustronia Polany w rejonie ulicy Baranowej, odcinków
ulic 3 Maja, Wiślańskiej, Wczasowej, Pod Grapą oraz góry
Czantoria - etap 1, odbędzie się w dniu 19 lutego 2019 r.
w Sali Sesyjnej o godzinie 13.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Ustroń
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2019 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko, w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone
są informacje o dokumentach:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Ustronia Polany w rejonie ulicy Baranowej, odcinków ulic 3 Maja, Wiślańskiej, Wczasowej, Pod Grapą
oraz góry Czantoria - etap 1,
- o prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do
w/w projektu.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu miejscowego
podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,
z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie
wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54
ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko – należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Ustroń w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 25 marca 2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz
Miasta Ustroń.

			
			

Burmistrz Miasta
Przemysław Korcz

31 stycznia 2019 r.

JUBILEUSZ SZKOŁY
(cd. ze str. 4)

prawdziwy komfort - indywidualne podejście do każdego ucznia
jest oczywistością. W takich warunkach łatwo wyłowić utalentowane diamenciki - a i ten „nieoszlifowany” nie umknie naszej
uwadze. Dzięki temu na aktywność dzieci nie można narzekać
- udziały w konkursach, występy cieszą się dużą popularnością.
Tylko czasem trudno tych kilkunastu wspaniałych powielić,
by wziąć udział w kilkudziesięciu wydarzeniach… ale mała
społeczność polańska daje radę i nie odstaje od tych większych

i liczniejszych. Konkursy plastyczne, olimpiady przedmiotowe,
zawody sportowe - wszędzie znajdzie się ktoś nagrodzony i wyróżniony z SP-3 - to nas ogromnie cieszy i napawa dumą. Choć
mali, jesteśmy WIELCY! Wielcy - bo mamy wspaniałe dzieci!
Lekcja 3 - rodzice
Są dzieci - są i rodzice. Tak samo wspaniali. Chętni do współpracy, zaangażowani w życie szkoły. Pomagają, wspierają,
doradzają. Spotykają się z nami podczas Dnia Regionalnego
i innych szkolnych uroczystości. Cóż więcej chcieć? Oby tak dalej!
Lekcja 4 - kadra
Mała szkoła, więc i kadry niewiele - za to sami najlepsi! Pani
dyrektor - wzór rozsądku, człowiek życzliwy i wyrozumiały.
A ponieważ - jak głosi przysłowie: „Jaki pan - taki kram”, kadra
pracownicza również wzorowa. Pracują tu ludzie z doświadczeniem, zaangażowaniem, zżyci z dziećmi. Trudno tu dostrzec
dystans między uczniem i nauczycielem - za to jest rodzinna
atmosfera, zrozumienie, indywidualne podejście do każdego.
Co nie stoi na przeszkodzie, by uczyć szacunku dla dorosłych i efekty tego są widoczne!
Lekcja 5 - społeczność lokalna
Szacunek dla starszych, dla tradycji, dla małej ojczyzny - to
jest to, co cechuje uczniów tej szkoły. Ustrońskie obyczaje, gwara ojców, obrzędy i tradycje - to cenimy i tego chronimy przed
zapomnieniem. Co roku odwiedzamy Dom Spokojnej Starości
Juhas; Konkurs Gwarowy, Dzień Sportu i Zdrowia, Jasełka,
sprzątanie Polany - to jedne z wielu wydarzeń, które są okazją
do spotkań ze społecznością polańską.
Przerwa
Lekcje skończone - czas więc skończyć pisać o polańskiej Szkole Podstawowej, choć można by jeszcze długo opowiadać…
					 Aldona Sztuka

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA SPORT
Zarządzeniem z 19 września 2018 roku burmistrz Ustronia Ireneusz Szarzec powołał komisję, która dokonała wyboru i oceny wniosków na realizację projektów w zakresie rozwoju sportu. Komisja pracowała w składzie: radni – Anna Rottermund,
Krzysztof Pokorny, Andrzej Szeja, przedstawiciele organizacji pozarządowych – Monika Zawada (prezes Stowarzyszenia
Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej”), Andrzej Nowiński (prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Ustronia), Elżbieta Raszewska (reprezentantka Stowarzyszenia Kultury Ludowej „Czantoria”), Ryszard Głowiński (prezes Stowarzyszenia
Trzeźwości „Rodzina”) i dokonała podziału środków na poszczególne projekty.
Nowo wybrany burmistrz miasta Przemysław Korcz, po zatwierdzeniu przez Radę Miasta budżetu na rok 2019 i zapoznaniu
się ze środkami, jakimi dysponuje na projekty, na podstawie decyzji komisji dokonał końcem listopada wyboru wniosków
z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji. Kwoty zawarte są w załączniku do Zarządzenia nr 375/2018 Burmistrza Miasta
Ustroń, którego treść publikujemy poniżej z podaniem kwoty dotacji za rok ubiegły.

Podział środków na realizację projektów w zakresie rozwoju sportu w 2019 r. (w nawiasie podano dotację na rok 2018)
Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego, udział Uczniowski Klub Sportowy „Beskidy”
w turniejach

22.000 zł (26.000 zł)

Prowadzenie drużyny seniorów i juniorów starszych, udział w Dru- Uczniowski Klub Sportowy „Beskidy”
żynowych Mistrzostwach Polski Mężczyzn

25.000 zł (28.000 zł)

Szkolenie drużyn młodzieżowych w piłce nożnej w KS „Nierodzim”, Klub Sportowy „Nierodzim”
udział w rozgrywkach ligowych

20.000 zł (25.000 zł)

Szkolenie drużyny seniorów w piłce nożnej w KS „Nierodzim”, Klub Sportowy „Nierodzim”
udział w rozgrywkach ligowych

20.000 zł (22.000 zł)

Szkolenie drużyny żaków i żaków młodszych w piłce nożnej w KS Klub Sportowy „Nierodzim”
„Nierodzim”, udział w turniejach

24.000 zł (32.000 zł)

Szkolenie drużyny juniorów, trampkarzy, młodzików, żaków, dru- Klub Sportowy „Kuźnia”
żyny naborowej, skrzatów oraz przedszkola piłkarskiego w piłce
nożnej w KS „Kuźnia”, udział w rozgrywkach ligowych, sparingach
i turniejach

130.000 zł (160.000 zł)

Szkolenie drużyny seniorów w piłce nożnej w KS „Kuźnia”, udział Klub Sportowy „Kuźnia”
w rozgrywkach ligowych, sparingach i turniejach

48.000 zł (63.000 zł)

Szkolenie drużyny kobiet w piłce nożnej w KS „Kuźnia”, udział Klub Sportowy „Kuźnia”
w rozgrywkach ligowych, sparingach i turniejach

7.000 zł (nie było drużyny kobiet)

Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji piłki ręcznej w MKS „Ustroń”, Międzyszkolny Klub Sportowy „Ustroń” 64.000 zł (50.000 zł)
udział w rozgrywkach ligowych
Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce w MKS „Ustroń”, Międzyszkolny Klub Sportowy „Ustroń” 30.000 zł (35.000 zł)
udział w zawodach
Organizacja dojazdów dzieci i młodzieży na zawody szkolne

31 stycznia 2019 r.

		

Międzyszkolny Klub Sportowy „Ustroń” 20.000 zł (24.000 zł)
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Dzień bez opakowań foliowych – happening w SP 3.

CZY COŚ ZASTĄPI
WSZĘDOBYLSKĄ FOLIÓWKĘ?
23 stycznia wyznaczono Dzień bez Torby Foliowej, których ogromna ilość jest trudnym dla środowiska odpadem. Po raz pierwszy została ona wyprodukowana w Szwecji
w 1965 roku, rozpoczynając zawrotną, międzynarodową karierę, a dziś zastanawiamy
się, czym ten uciążliwy wynalazek zastąpić.

Produkcja jednej foliówki trwa mniej
niż sekundę, służy nam średnio przez
kilka minut, a rozkłada się blisko 400 lat.
Szacuje się, że corocznie wprowadza się
ich na światowy rynek od 500 miliardów
do jednego biliona. Tymczasem, torebki
foliowe, które trafiają w ciągu roku na polskie wysypiska, to odpady o wadze około
55 tysięcy ton. Podobna ilość ląduje co
roku w oceanach: 50 tysięcy ton plastikowej folii jest w stanie zabić ponad milion
morskich ptaków i sto tysięcy morskich
ssaków. Plastikowa torba, wyrzucona
w środowisku naturalnym, dla wielu zwierząt staje się śmiertelną pułapką.
Szacuje się, że corocznie na unijny
rynek trafia kilkadziesiąt miliardów jednorazówek, jednak widać wielkie różnice
w ich wykorzystaniu. Podczas gdy na
jednego Polaka, Portugalczyka czy Słowaka przypada średnio 490 foliówek, na
Niemca – 70, a Fin czy Duńczyk zużyje
w ciągu roku tylko 4. Do recyklingu trafia
niewiele reklamówek, a ich utylizacja
zanieczyszcza powietrze tlenkami węgla
i azotu, rakotwórczymi dioksynami oraz
metalami ciężkimi.
Żeby zminimalizować ten ogromny
problem coraz więcej krajów decyduje się
na prawne ograniczenia w ich dystrybucji.
W Chinach, gdzie do niedawna codziennie
zużywano około 3 mld foliówek, obecnie za ich rozdawanie sprzedawcy grozi
konfiskata towaru, przepadek zysków

8 Gazeta Ustrońska

i grzywna. Całkowity zakaz jednorazówek
panuje m.in. w Australii, Japonii, Korsyce,
Nowej Zelandii, we Włoszech, Francji
i wielu innych państwach. W Irlandii,
Danii, Bułgarii i na Słowacji na torby
plastikowe władze nałożyły podatek,
a niemieccy, francuscy, węgierscy, portugalscy i holenderscy przedsiębiorcy
naliczają za foliówki opłaty.
W Polsce już kilka lat temu rozpoczęto
kampanię przeciw jednorazówkom, a od
1 stycznia 2018 r. obowiązuje ustawa
ograniczająca korzystanie z bezpłatnych
toreb plastikowych w sklepach, za które
opłata wynosi 25 gr. Na kampanię w sprawie rezygnacji z foliówki odpowiedzieli
klienci i handlowcy, popularyzując torby
biodegradowalne wielokrotnego użytku
lub płócienne. To jednak dopiero skromny początek walki ze wszędobylskim
plastykiem.
Co zamiast foliówki? Wokół proponowanych alternatyw powstaje wiele
polemik. Z krytyką spotykają się też opakowania wykonane z papieru. Co prawda,
bez porównania szybciej rozłożą się w środowisku naturalnym, jednak ich produkcja
jest cztery razy bardziej energochłonna
i 50-krotnie mocniej zanieczyszcza wodę,
powoduje większe zanieczyszczenie powietrza i zmniejsza drzewostan.
Hipermarkety wprowadzają opakowania „biodegradowalne”, które nie do końca
spełniają swoje zadanie: pod wpływem

światła nie rozkładają się, tylko rozsypują
w pył krążący w powietrzu lub trafiający
do wody.
Jako biodegradowalne sprawdzają
się opakowania z polilaktydu, czyli ze
skrobi ziemniaczanej lub kukurydzianej,
które po kilku tygodniach zamienią się
w przydatny kompost. Jednak, jeśli zastąpią torebki foliowe w globalnej skali,
zostaną potężnym źródłem gazów cieplarnianych, oddawanych w procesie kompostowania. W kontekście zmian klimatu,
dla środowiska stanowiłoby to obciążenie
równie uciążliwe co transport lotniczy czy
przemysł ciężki.
Tak więc wciąż czekamy na nieuciążliwe dla środowiska rozwiązania. W sklepach znajdziemy obecnie torby wielorazowe, które łatwo zmieszczą się w każdej
torebce. Tę rolę równie dobrze spełni
torba płócienna, koszyk czy plecak. Warto
zwrócić uwagę, że równie uciążliwe są
folie na wielu artykułach przemysłowych
czy spożywczych.
Na Zachodzie pojawiają się sklepy bezopakowaniowe, w których sprzedawany
asortyment można nabyć na wagę do
własnych lub wypożyczonych za kaucją
pojemników. Być może przyszłość należy
właśnie do takiego modelu, gdzie o opakowanie każdy klient zadba sam. Pomysły
możemy czerpać z czasów, kiedy foliówek
nie było.
W ustrońskich sklepach udzielano informacji, że odkąd weszła w życie symboliczna opłata za jednorazówki, zauważa
się sporo klientów zaopatrzonych w torby
czy siatki na codzienne zakupy, jednak
nadal wiele osób nie ma nawyku noszenia
własnego opakowania i beztrosko wnosi
groszowe opłaty za torby plastikowe.
Sama jestem bardzo wyczulona na ten
problem, że wszyscy jesteśmy „producentami” tak ogromnej ilości śmieci.
Co prawda od wielu lat zawsze noszę
w torebce siatkę na zakupy, a mimo to
z przerażeniem zauważam wprost monstrualną ilość opakowań, które pozostają
w każdym gospodarstwie domowym.
Chciałabym dożyć takich czasów, gdy
będzie ich ilość znacznie ograniczona,
a tym samym będziemy wytwarzać mniej
odpadów. Wina przecież leży zarówno po
stronie producentów, którzy moim zdaniem niepotrzebnie pakują jeden przedmiot kilka razy, bo jest to przecież sprawa
marketingowa, ale też po stronie sprzedawców, którzy bardzo często wkładają
artykuły spożywcze w papier, a potem
jeszcze w cienką foliówkę tzw. zrywkę,
chociaż klient wcale o to nie prosi. Wina
oczywiście leży też po stronie konsumentów, bo przecież gdyby każdy zmniejszył
ilość foliówek i innych plastykowych
opakowań, to w skali globalnej byłoby
to prawdziwe dobrodziejstwo dla nas
i przyszłych pokoleń. W imieniu wszystkich świadomych wagi tego problemu
proszę: starajmy się ograniczyć ilość
wszechobecnych opakowań plastykowych, przecież Polska należy do najsilniej
zanieczyszczonych krajów świata, a jest
to niestety w większym czy mniejszym
stopniu wina każdego z nas.
Lidia Szkaradnik
31 stycznia 2019 r.

NIEZWYKŁE DUETY
WSPIERAJĄ FUNDACJĘ
ROZWOJU KARDIOCHIRURGII
Wszystko za sprawą Kalendarza Gwiazd Businesswoman & life
2019, którego licytacją wsparto Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. Profesora Zbigniewa Religi. Premiera tego wyjątkowego wydania miała miejsce 18 stycznia 2019 r. podczas
uroczystej gali charytatywnej w Warszawie.

Kalendarz Gwiazd 2019 to w istocie wyjątkowe wydanie.
Na każdej z jego kart możemy zobaczyć niezwykłe duety ludzi
biznesu i gwiazd kina, telewizji, teatru czy muzyki. Wrześniową
kartę stanowi piękne zdjęcie pani Sylwii Mokrysz oraz Zbigniewa
Zamachowskiego – wybitnego aktora filmowego i teatralnego.
Na pozostałych kartach możemy zobaczyć inne wspaniałe
duety: Katarzynę Michniewską i Pawła Kowalskiego, Hannę
Cendrowską-Grządziel i Jacka Rozenka, Bożennę Drzewiecką
i Jarosława Drzewieckiego, Iwonę Łach-Kudzię i Szymona
Wydrę, Iwonę Szczęsną-Dymel i Mietka Szcześniaka, Magdalenę Napieraj i Adama Kornackiego, Monikę Skórkę i Joannę
Jabłczyńską, Annę Bełdę i Karolinę Nowakowską, Monikę Rosę
i Mateusza Kusznierewicza, Edytę Dziankowską i Arkadiusza
Gołębiowskiego, Anetę Kozłowską i Marię Niklińską, Beatę
Drzazgę i Jana Sarnę, Katarzynę Łozę-Sołtyk i Paulinę Drażbę
oraz Ewę Wiertelak i Adama Adamonisa.
W wyniku licytacji podczas uroczystej gali udało się pozyskać
dla Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Profesora Zbigniewa
Religi kwotę: 59 000 zł.
Uroczystość uświetniły przepiękne utwory klasyczne zagrane
przez nagradzanego na całym świecie pianistę Rafała Mokrzyckie-

go, występującego w duecie z wokalistą Jerzym Grzechnikiem,
wokalny występ aktorki i piosenkarki Marii Niklińskiej, a także
dwa pokazy mody.

O wartości spotkań integrujących pokolenia nie trzeba nikogo przekonywać. Korzyści ze
wspólnych rozmów dzieci z babciami i dziadkami są oczywiste - oprócz przepływu wiedzy
i wymiany doświadczeń należy do tego dodać lepsze samopoczucie i wzmacnianie więzi
emocjonalnych między młodszymi i starszymi. Nic też nie poprawia humoru tak dobrze jak
wspólne zabawy, rozmowy, wygłupy. Dzieciaki mają ogromną frajdę podpatrując babcię czy
dziadka w niecodziennych sytuacjach, z kolei starsi czerpią ogromną siłę i energię od młodszego pokolenia. Okazji do niecodziennych spotkań jest wiele - ostatnio był to Dzień Babci
i Dzień Dziadka. Pretekstem do integrowania najstarszego z najmłodszym pokoleniem było
wspólne pieczenie ciasteczek i ręczne robienie pralinek w Akademii Esprit. To już kolejne
spotkanie z cyklu "Babcia, Dziadek i ja!". Efektem współpracy były słodkie czekoladki i piękne
serca - nie tylko te ciasteczkowe, także te prawdziwe - przepełnione radością i miłością.
Oby więcej było takich spotkań!
31 stycznia 2019 r.
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WSPOMNIENIE O HALINIE KOJMIE
Z Bogiem, z Bogiem każda sprawa, tak mawiali starzy,
Kiedy wezwiesz tej pomocy, wszystko ci się zdarzy.
Stanisław Jachowicz
Od kilku już lat omijały nas bajkowe zimy
z puszystym ogromem śniegu w tle. Akurat
bieżący Nowy Rok nie poskąpił obfitej,
śniegowej szaty i właśnie w takiej scenerii
7 stycznia opuściła ziemską ojczyznę śp.
Halina Kojma w wieku niespełna 97 lat.
Urodziła się 22 lutego 1922 r. w Strumieniu jako córka Adama i Emilii z domu
Bażanowska. Miała siostrę Pawełkę
i brata Władysława z rodzinami. Od 1968
r. zamieszkiwała w Ustroniu przy ul. Złotej
w swoim niewielkim, własnym sumptem
wybudowanym domu. Zmarła w Miejskim
Domu Spokojnej Starości przy ul. Słonecznej, gdzie od miesiąca przebywała.
Pracę rozpoczęła w latach 50.tych,
w Dziale Księgowości Kuźni Ustroń. Wówczas pod zakład podlegał Klub Fabryczny
z siedzibą w „Prażakówce”. Tam znajdowała się również Biblioteka. Ponieważ
akurat pojawił się wolny etat, Rada Zakładowa zaproponowała, aby na miejsce
bibliotekarki zatrudnić Halinę Kojmę. Od
stycznia 1959 r. rozpoczęła się zatem jej
wielka przygoda z książkami, co okazało
się strzałem w dziesiątkę. Nawet z tego tytułu ukończyła Korespondencyjny Kurs dla
Bibliotekarzy w Katowicach. Przez wiele
lat, aż do emerytury w 1977 r., realizowała
odpowiedzialne zadania w zakresie rozwoju placówki Biblioteki Zakładowej, które
z roku na rok zwiększały się. Rosła liczba
czytelników, rozpoczęła się współpraca
z Miejską Biblioteką Publiczną i Klubem
Fabrycznym w kwestii organizowania konkursów czytelniczych, wystaw, kiermaszy
książek czy spotkań z pisarzami i literatami, np. Gustawem Morcinkiem, Norą
i Janem Szczepańskimi, Marią Wardas,
Zofią Kossak, Henrykiem Jasiczkiem, Alfredem Szklarskim, Magdaleną Samozwaniec, Wilhelmem Szewczykiem, Agnieszką
Osiecką, Stanisławem Hadyną, Andrzejem

Niedobą i innymi, natomiast w ramach
„Dni Oświaty, Książki i Prasy” gościła
w Ustroniu legenda Telewizji Polskiej,
klasyk polskiego dziennikarstwa, zmarła
w listopadzie 2018 r. - Irena Dziedzic. Za
sprawą operatywnej szefowej, Biblioteka
nabierała barw, a jej osiągnięcia coraz
bardziej stawały się widoczne nie tylko
w mieście, ale na szczeblach powiato-

wych i wojewódzkich. Pierwsze miejsca
w konkursach recytatorskich zdobywali
ustroniacy uczący się w szkołach średnich, m.in. Maria Ligocka (ob. Nowak),
Jan Górniok, Władysław Tyrna, Stanisław Pawłowski czy Ferdynand Golisz.
Bogatą historię swojej drogi zawodowej
szczegółowo opisała we „Wspomnieniach
Ustroniaków” wydanych nakładem Urzędu
Miasta Ustronia oraz Muzeum Hutnictwa
i Kuźnictwa jako przyczynek do Monografii Ustronia w 2001 r.
Zmarła ubolewała nad tym, że zain-

BIBLIOTEKA
Jeffery Deaver – „Pogrzebani”
Powieść kryminalna. Kolejny tom przygód genialnego, sparaliżowanego detektywa Lincolna Rhyme’a i jego partnerki Amelii Sachs. W biały dzień zostaje porwany
na ulicy mężczyzna, a sprawca zostawia
w miejscu zdarzenia swoistą wizytówkę – miniaturowy stryczek zrobiony ze struny instrumentu. Śledztwo wiedzie przez Atlantyk aż
do Neapolu, a Rhyme i Sachs odkrywają, że
uczestniczą w rozgrywce między tajemniczymi
grupami interesu z różnych stron świata.

PROMOCJA KALENDARZA BESKIDZKIEGO
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły zaprasza na
promocję „Kalendarza Beskidzkiego 2019”. Spotkanie odbędzie
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teresowanie czytelnictwem tak radykalnie spada, a młodzież interesuje głównie
szklany ekran. Była przekonana o tym,
że czytanie bardzo pozytywnie wpływa
na ludzki rozum. Podstawowy kanon komunikacji interpersonalnej oparty jest na
słowie i to dla człowieka jest największą
wartością. Za swoją długoletnią, sumienną
pracę zawodową i społeczną w dziedzinie
upowszechniania kultury, oświaty i wychowania została doceniona nie wyłącznie
przez władze lokalne, lecz i wojewódzkie,
otrzymując różne symbole uznania.
Chociaż Halina Kojma nie założyła
rodziny, była kochającą siostrą i ciocią,
wartościowym, spolegliwym człowiekiem
posiadającym ogromną mądrość i wiedzę.
Do końca utrzymywała kontakty rodzinne
i przyjacielskie. Nigdy nie chciała być uzależniona od nikogo, starała się samodzielnie dawać sobie radę, co jej się świetnie
udawało. Można powiedzieć, że pod tym
względem była szczęściarą i osobą godną
podziwu.
Uroczystość pogrzebową w kościele ap.
Jakuba Starszego prowadził proboszcz – ks.
radca Piotr Wowry, który jako podstawę
kazania żałobnego wybrał werset z Psalmu 121, w. 1: „Pan strzec będzie wyjścia
i wejścia twego teraz i na wieki”. Jego wystąpienie na temat długoletniej parafianki
pełne ciepłych słów zawierało także ich
wspólne osobiste relacje dotyczące spraw
kultury i czytelnictwa. Podkreślił jak ważne
znaczenie miały dla niej te tematy.
Spoczęła na miejscowym cmentarzu
ewangelickim w otoczeniu rodziny, współpracowników, przyjaciół, sąsiadów i znajomych, którzy oddali ostatni hołd pamięci swojej krajance. Pieśń „Z Bogiem,
z Bogiem każda sprawa” należała do jej
ulubionych. I właśnie te słowa zacytowane
podczas uroczystości żałobnej niech będą
drogowskazem dla potomnych. Ustrońska
ziemia natomiast niechaj przytuli naszą
współmieszkankę do swojego łona.
Elżbieta Sikora

POLECA:
Eric-Emmanuel Schmitt – „Zemsta
i przebaczenie”
Najnowsza książka francuskiego autora. Cztery nowele, których
wspólnym motywem jest krzywda, poczucie winy i wybaczenie.
Każda z tych historii podejmuje
ten wspólny motyw - przebaczenia
i zemsty. Czy warto wybaczać?
Do czego może nas zaprowadzić
nienawiść? Czy wybaczyć można
absolutnie wszystko?

się w piątek 8 lutego o godz. 17.00 w Czytelni. W tej edycji
Kalendarza znajduje się między innymi artykuł wspominający
panią Marię Kubień – długoletnią nauczycielkę w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustroniu.
31 stycznia 2019 r.

Przy ustrońskim stole
Nieznane i znane na zdrowie
Przyprawy ziołowe odgrywają bardzo ważną rolę w naszym odżywianiu. Dzięki nim można zmienić każdą
potrawę, bo wpływają one na smak, aromat,
a czasem na barwę przygotowywanego dania. Umiejętność odpowiedniego stosowania przypraw jest zawsze atutem dobrej
i zdrowej kuchni.
Odgrywają one też ważną rolę
w ziołolecznictwie i nieraz mogą
pomóc w różnych dolegliwościach.
Przykładem rośliny, której korzenie
mają zastosowanie w kuchni, a zarazem jako skuteczny środek leczniczy
na wiele niedomagań jest obecnie mało
u nas znany, a stosowany już w średniowieczu przez uzdrowicielkę i mistyczkę
Hildegardę, jest bertram. Osoby systematycznie używające do potraw po szczypcie lub
dwie tego zioła zauważą, że działa ono regenerująco na cały organizm, poprawia pamięć, zapobiega niedoborom witamin i wzmacnia siły, oczyszczając jelita z resztek

niestrawionego pokarmu. Zwalcza też bakterie, wirusy
i pasożyty. Wyraźnie poprawia samopoczucie, więc stosowany jest w depresji. Jest również jednym ze skutecznych
środków służących do leczenia przedwczesnej demencji
i choroby Alzheimera oraz paraliżu po udarach mózgu.
Często spożywany bertram usuwa dolegliwości opłucnej,
rozjaśnia oczy i zapobiega chorobom.
Kto nie jest przekonany do ziół egzotycznych, może zainteresować się tymi z domowego ogródka. Przykładowo
szałwia, znana przede wszystkim z właściwości leczniczych, znajduje także zastosowanie w kuchni.
Wspomaga trawienie tłuszczów, więc dobrze
dodać kilka listków podczas przyrządzania tłustych mięs, ale też do potraw
z ziemniaków czy pomidorów. Herbatka
z szałwi redukuje bóle reumatyczne,
poprawia trawienie i łagodzi uczucie
zgagi, obniża poziom cukru, działa antyseptycznie, poprawia pamięć
i podobnie jak inne zioła ma szerokie
spektrum właściwości.
Zima jest niełatwą porą roku zwłaszcza dla osób starszych, więc zachęcam
do zainteresowania się ziołami, również
tymi z własnego ogródka, które można
w odpowiednich porach zasuszyć, czy zimą hodować w doniczce, bo dzięki systematycznemu ich
stosowaniu złagodzi się wiele dolegliwości, ale też nieraz
wpłynie na urozmaicenie smaku potraw. Lidia Szkaradnik

W dawnym USTRONIU
Tym razem przedstawiam
do tej pory nieznane i nigdzie
nie publikowane zdjęcie, zachowane w zbiorach Muzeum Ustrońskiego w postaci
pękniętej na wiele kawałków

31 stycznia 2019 r.

kliszy szklanej. Kliszę, mimo
trudności, zeskanował zaprzyjaźniony pracownik huty
w Trzyńcu, a pęknięcia usunęliśmy już samodzielnie dzięki
dobrodziejstwom nowoczesnej

		

techniki cyfrowej. Ze względu na trwającą digitalizację
zbiorów coraz częściej mam
okazję natrafiać na kolejne
tego typu cuda. Fotografia
wykonana została po 1905

r. (osoby obdarzone sokolim
wzrokiem dostrzegą na skarpie
nad rzeką Wisłą wzniesioną
w tym właśnie roku willę rodziny Blanków z charakterystyczną, szpiczastą wieżyczką).
Fotograf znajdował się na terenie Arcyksiążęcego Zakładu
Budowy Maszyn (późniejszej
Kuźni), u schyłku jego istnienia. Po prawej stronie, za południowym ogrodzeniem Zakładu (reperowanym właśnie przez
kilku pracowników), w malowniczy sposób utrwalono część
drewnianych budynków mieszkalnych, tworzących osiedle
robotnicze, zwane Frankreich.
Przypomnę tutaj, iż powstało ono w 1868 r. z inicjatywy
legendarnego i nieodżałowanego hutmistrza Emila Kuhlo,
który, jako jedyny w historii
ustrońskiego przemysłu, dbał
o sytuację socjalną tutejszych
robotników. W skład kolonii
wchodziły 4 domy o wymiarach 4x8 m, a każdemu z nich
towarzyszyły, również drewniane, obiekty gospodarcze.
Osiedle to przetrwało do lat
50. XX w., aczkolwiek dwóch
budynków nie użytkowano już
w czasie II wojny światowej.
Warto dodać, iż na zdjęciu dobrze widoczny jest bardzo wówczas stromy brzeg rzeki Wisły,
urzeka także niezabudowane
Zawodzie z nielicznymi gospodarstwami. Alicja Michałek
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Inspiracją do dzisiejszego artykułu była rozmowa, jaką odbyłem dosłownie zamknąć drzwi przed nosem, odgrodzić się od nich wyz pewnym znajomym jakieś dwa tygodnie temu, kiedy po inten- sokim płotem i „murem” uprzedzeń i nienawiści, a pojęcia takie jak
sywnych opadach śniegu z poświęceniem godnym lepszej sprawy empatia, miłosierdzie, współczucie czy międzyludzka solidarność
próbowaliśmy odśnieżyć nasze samochody. Jako że staliśmy zdają się być dla nich jedynie pustymi słowami.
zderzak w zderzak, po formalnościach typu „Dzień dobry” i „Co
Pozostając jednak w kręgu moich przyrodniczych zainteresłychać?”, wymieniliśmy dosyć tradycyjne i rozpowszechnione sowań, wszystkim wątpiącym w zmiany klimatu i wyznającym
wśród kierowców poglądy o drogowcach i stopniu ich zaanga- pogląd jakoby „nasza chata z kraja” i globalna klimatyczna
żowania w tak zwaną akcję zimową. Następnie przeszliśmy do zawierucha migracyjna nas ominie, chciałbym przypomnieć,
rozważań na temat sporej wysokości zaspy śnieżnej oddzielającej że czy tego chcemy, czy też nie, i tak wokół nas „panoszy się”
nasze auta od wąskiego pasa jezdni, pokrytego warstwą śnieżnej coraz więcej emigrantów z południowych krain. Rzecz oczybrei, i możliwości przebicia się przez nią bez użycia szufli czy wiście dotyczy przede wszystkim zwierząt przynależących do
innej łopaty do odśnieżania. Zgodnie
gatunków, które dotąd twardo trzymały
ustaliliśmy kto ruszy pierwszy i z której
się południowych krańców kontynentu
strony ten drugi będzie popychał auto
europejskiego, słusznie uznając, że
pierwszego. I kiedy te najpilniejsze
w naszych stronach nazbyt chłodny
i wbrew zimowej aurze palące tematy
klimat im nie służy.
wyczerpaliśmy, dobrnęliśmy do równie
Zaledwie w 2015 r. w Polsce potradycyjnej wymiany poglądów na
jawił się – nie przepadający za sropogodę. Niestety, ten jakże frapujągimi zimami – szakal złocisty, który
cy temat mój znajomy „zabił” krótw bieżącym roku dostąpił wątpliwego
Rozważania przy odśnieżaniu,
kim wykładem o głupocie wszystkich
znalezienia się na liście
czyli o klimatycznych migracjach zaszczytu
twierdzących, że oto żyjemy w dobie
zwierząt łownych w naszym kraju.
globalnego ocieplenia klimatu (jego
Przed kilku zaledwie laty naukowcy
roślin i zwierząt
wypowiedź była opatrzona kilkoma
wieszczyli, iż pojawienie się w Polsce
rzeczownikami i przymiotnikami na
papug jest tylko kwestią czasu. No
tyle kolokwialnymi, iż nie mogę na
i proszę, w minionym roku odnotołamach Ustrońskiej wiernie jej zacywano pierwszy „polski” lęg zielonej
tować).
i po papuziemu inteligentnej alekPrzyznać się muszę do pewnej bezsandretty obrożnej, która skutecznie
radności w zetknięciu z tak uproszczoskolonizowała dotąd spory „kawałek”
nym podejściem do bodaj najpoważpołudniowo-zachodniej Europy, choć
niejszego wyzwania, przed którym
jej pierwotną ojczyzną jest środkowa
staje współczesny człowiek. Pomijam
Afryka oraz Indie.
już taki „drobiazg”, że co rusz myliTo oczywiście najbardziej spektakumy klimat z pogodą, wyciągając iście
larne przykłady dużych zwierząt, które
„globalne” wnioski na podstawie kilku
zasiedlają naszą strefę klimatyczną
nieco bardziej deszczowych, śnieżwyłącznie dzięki ociepleniu klimatu,
nych bądź mroźnych dni, zapominając
a w zasadzie odnotowanemu przez
o corocznych rekordowo upalnych
wszystkich (nie tylko przez narciarzy
i suchych latach. Zresztą samo słowo
i właścicieli wyciągów narciarskich) za„globalny” wprowadza w dysputę sporo
nikowi długich i mroźnych zim. Bardzo
zamieszania, gdyż wiele osób zdaje się
licznych „migrantów klimatycznych”
traktować to pojęcie jako skrót od „nas
znaleźć można wśród owadów i paten problem nie dotyczy”. Nic bardziej
jęczaków. Od kilku lat obserwuję pomylnego!
mieszkującą w moim domu i ogrodzie
Nie zamierzam przytaczać argumengromadkę malutkich skakunowatych
tów i dowodów na postępujące ocieplepajączków – drobników wełnistorękich,
nie. Kto ciekaw, mnóstwo rzetelnych
które jeszcze jakieś 10 lat temu spotykai wiarygodnych informacji znajdzie
łem wyłącznie podczas letnich wakacji
m.in. w ledwo co wydanej książce „Nana południu Europy. Gatunkiem ciepłouka o klimacie”, której autorzy – Marcin
lubnym i występującym niegdyś niePopkiewicz, Szymon Malinowski i Aleksandra Kardaś – współre- licznie wyłącznie w Polsce południowej jest modliszka zwyczajna
dagują portal Naukaoklimacie.pl. Ale na jeden, jakże dramatyczny – od jakiegoś czasu gatunek spotyka się w zasadzie w całym kraju,
efekt zmian klimatu chciałbym zwrócić uwagę – na wędrówki a sądząc po internetowych doniesieniach, w zeszłym roku można
i migracje, tak ludzi, jak i całej rzeszy nie-ludzkich stworzeń, czyli było wręcz mówić o prawdziwej modliszkowej inwazji, połączozwierząt, roślin i grzybów. Jeżeli chodzi o nasz gatunek, to prognozy nej np. z wlatywaniem tych fascynujących owadów do mieszkań
np. Banku Światowego i ONZ są szokujące. Mniej więcej do roku i domów nawet w śródmieściach dużych miast. Duży i efektownie
2050 nawet 150-200 milionów mieszkańców Afryki Subsaharyj- ubarwiony tygrzyk paskowany (na zdjęciu) to rodzimy gatunek
skiej, Azji Południowej i Ameryki Łacińskiej będzie zmuszonych – pająka, przed mniej więcej 20 laty występujący w naszym kraju
z powodu zmian klimatycznych i skutków globalnego ocieplenia – nielicznie i na rozproszonych stanowiskach. Wraz z klimatycznyznaleźć nowe miejsca do życia, wędrując tam, gdzie nieco chłodniej mi zmianami pająk ten w ciągu krótkiego okresu rozprzestrzenił
i w miarę blisko, czyli do bardziej na północ położonych regionów. się w całej Polsce i już w 2011 r. został skreślony z listy gatunków
Z samej tylko Afryki do po sąsiedzku położonej Europy w tym chronionych! Jeszcze przed powiedzmy 10 laty cieszyłem się na
okresie będzie starało się dotrzeć – według najbardziej pesymistycz- każde spotkanie z tygrzykiem, a w ubiegłym roku tylko w moim
nego scenariusza – nawet 86 milionów ludzi. Co to oznacza, łatwo ogrodzie swe duże i charakterystyczne pajęczyny utkało kilkanasobie wyobrazić, skoro od kilku lat jakże dramatycznie dzieli nas – ście samic tego gatunku, rozwieszając jesienią tu i ówdzie sporo
mieszkańców sytej i bogatej Europy – stosunek do fali uchodźców równie charakterystycznych kokonów, w których wylęgną się
m.in. z Syrii, zasługujących na określenie „uchodźcy klimatyczni”. młode pajączki. Niedawno ukazały się doniesienia o wynikach baUciekają przed wojną, która jest uznawana za „wojnę klimatyczną”, daniach nad 434 gatunkami zwierząt – aż 80% z nich w ciągu XX
bowiem jej praprzyczyną była kilkuletnia susza, załamanie się wieku poszerzyło zasięg występowania w kierunku północnym,
miejscowego rolnictwa i wzrost bezrobocia – to „klocki domina”, a tylko połowa przesunęła jednocześnie granicę swego zasięgu
a falę ich „przewracania się” zapoczątkowały zmiany klimatyczne bardziej na południe. Wszystkie powyższe przykłady świadczą
właśnie. Zawstydzającym dla naszego człowieczeństwa powinien o jednym – robi się coraz cieplej i żadne zaklinanie rzeczywistości,
być fakt, że energia wielu polityków, wspieranych głosami sporego czy przymykanie oka na widoczne objawy ocieplenia klimatu nie
procenta wyborców, skupia się na tym, aby potrzebującym pomocy
(cd. na str. 13)

BLIŻEJ
NATURY

12 Gazeta Ustrońska

31 stycznia 2019 r.

ZIMOWE
PRZYGOTOWANIA
Runda jesienna była dla zawodników
Kuźni niezwykle udana, a najlepiej świadczy o tym trzecia pozycja w ligowej
tabeli oraz statystyka zdobytych bramek,
w której podopieczni trenera Mateusza
Żebrowskiego przodują w ligowej stawce
(średnio ponad dwie bramki na mecz).
Kibice i sympatycy Kuźni wielokrotnie
oklaskiwali boiskowe popisy ustrońskich
piłkarzy, życząc sobie jednocześnie, aby
ta dobra passa nie miała końca. Z całą
pewnością z takim samym życzeniem
siódmego stycznia przygotowania do
rundy wiosennej zainaugurowali zawodnicy Kuźni Ustroń. Co najważniejsze,
w pierwszych tegorocznych zajęciach
udział wziął Tomasz Czyż, który powrócił
do zdrowia i treningów po ciężkiej kontuzji odniesionej w pierwszej kolejce. To
nie jedyna dobra wiadomość napływająca
od naszego rodzimego czwartoligowca,
ponieważ w dalszym ciągu ustrońską
defensywą dowodzić będzie Konrad Pala,
który pomimo testów w pierwszoligowym
Podbeskidziu Bielsko-Biała i wstępnym
zainteresowaniu ze strony innych klubów
z wyższych lig, wciąż będzie bronił barw
ustrońskiej Kuźni. Chcąc jak najlepiej
przygotować drużynę do trudów rundy

Młodzi Kuźnicy grają całą zimę. 			

rewanżowej, trener Mateusz Żebrowski
zaplanował swym podopiecznym sześć
gier kontrolnych z wymagającymi przeciwnikami. Pierwsza z nich odbędzie
HARMONOGRAM SPARINGÓW:
Termin
Przeciwnik
2 II
Pniówek Pawłowice Śl.
9 II
Beskid Skoczów
16 II
AKS Mikołów
20 II
Rekord Bielsko-Biała
23 II
Gwarek Ornontowice
2 III
Górnik II Zabrze

W niedzielę 27.01.2019 odbyła się
pierwsza edycja Pucharu Korony Czantorii. Klub SRS „Czantoria” był współ-

organizatorem zawodów, które odbyły się
na stoku Kolei Linowej „Czantoria”. W
zawodach brało udział sporo zawodników,
począwszy od najmłodszych rocznika 2015
do zawodników pamiętających początki istnienia wyciągu na Czantorię. Klub
SRS „Czantoria” reprezentowali wszyscy
jego członkowie. Poniżej przedstawiamy
klasyfikację pierwszego etapu (nazwiska
zawodników SRS „Czantoria” zostały
pogrubione):
Kategorie: chłopcy do 2013: Mikołaj
Kulig – 1. miejsce; dziewczynki 2011-2012:
Barbara Helios – 1. miejsce, Zosia Sikora
– 2. miejsce; chłopcy 2011-2012: Franciszek Szczyrba – 1. miejsce, Jakub Gałaszek – 2. miejsce; dziewczynki 2009-2010:
Marta Juraszczyk – 1. miejsce, Justyna
Trząska – 2 . miejsce, Hania Łamacz – 3.
miejsce; chłopcy 2009-2010: Tymoteusz
Ormaniec – 1. miejsce, Filip Gancarz – 2.
miejsce, Wojciech Przybyła – 3. miejsce;
dziewczynki 2007-2008: Kamila Wojciech
– 1. miejsce, Antonina Kania – 2. miejsce, Emilia Śliwka – 3. miejsce; chłopcy

powstrzymają postępujących zmian. Nasz
świat, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, i towarzyszący nam dotąd „zestaw”
gatunków roślin i zwierząt, odchodzi
w przeszłość i nigdy już nie powróci.
Warto przy tym pamiętać, że pojawianie się gatunków nowych, czy też
ekspansja rodzimych, ale mocno dotąd
ograniczanych przez warunki klimatyczne, to nie tylko naukowe ciekawostki. To

również bardzo konkretne zagrożenia dla
naszego zdrowia. Naukowcy raczej nie
mają wątpliwości, że coroczna inwazja
kleszczy to efekt łagodniejszych zim
i cieplejszych pozostałych pór roku.
Skutki można mierzyć wzrostem odnotowywanych przypadków chorób zakaźnych przenoszonych przez kleszcze:
boleriozy z ok. 4,4 tys. w 2004 r. do
blisko 13,9 tys. w 2014 r. i ponad 21 tys.

LIGA - PUCHAR NADZIEJE
(cd. ze str. 1)

dwie edycje zawodów LŚ, a przed nami
niebawem trzeci start. SRS „Czantoria”
wystawia 34 startujących zawodników
w LŚ, gdzie drużynowo zajmujemy 4.
miejsce. Młodsze dzieci reprezentują klub
w Nadziejach Beskidzkich. Odbyły już się
3 starty, a przed nami jeszcze pozostały
2. edycje. W NB klub reprezentuje 15
zawodników.
Wszystkim startującym życzymy kolejnych sukcesów i trzymamy kciuki za
kolejne starty.
Szczegółową klasyfikację możemy śledzić na stronach Ligii Śląskiej i Nadziei
Beskidzkich.

* * *
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Fot. M. Niemiec

się już w najbliższą sobotę, kiedy to do
Ustronia przyjedzie trzecioligowy Pniówek Pawłowice Śląskie.
Arkadiusz Czapek
Miejsce
Ustroń
Ustroń
Ustroń
Ustroń
Ustroń
Ustroń

Liga przeciwnika
III liga gr.3
Liga Okręgowa
Liga Okręgowa
III Liga gr.3
IV Liga gr. 1
III Liga gr.3

2007-2008: Szymon Rojek – 1. miejsce,
Hugo Polak – 2. miejsce, Jan Aksamit – 3.
miejsce; dziewczynki 2004-2006: Pola
Gibiec – 1. miejsce, Amelia Warzecha – 2.
miejsce, Julia Greene – 3. miejsce; chłopcy 2004-2006: Maksymilian Kamiński
– 1. miejsce, Łukasz Gorlich – 2. miejsce,
(cd. na str. 16)

w 2016 r., a odkleszczowego zapalenia mózgu od dosłownie 4 zachorowań
w 1991 r. do mniej więcej 200 rocznie
w ostatnich kilku latach. Ocieplenia klimatu już nie powstrzymamy, ale tylko
od nas zależy czy będziemy w stanie
przynajmniej trochę go przystopować,
a przede wszystkim – czy będziemy
przygotowani na skutki tego procesu.
Tekst i foto: Aleksander Dorda
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

1.02 16.30 Koncert dla Babci i Dziadka, MDK „Prażakówka”
3.02 9.15
Puchar Korony Czantorii – Puchar Poniwca, Poniwiec
6.02 11.00 Wykład lek. Krzysztofa Błechy w ramach UTW,
			
Muzeum Ustrońskie, wstęp wolny
7.02 11.00 Miejski Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół pod			
stawowych, MDK „Prażakówka”, s. 7
8.02 16.00 Wernisaż wystawy prac poplenerowych ST „Brzi			
my”, Galeria „Rynek”
8.02. 17.00 Promocja „Kalendarza Beskidzkiego 2019”, Czytelnia
			
MBP
9.02. 8.00
Ustrońskie Targi Staroci, MDK „Prażakówka”
9.02. 12.00 XIV Zimowy wjazd na Równicę, Muzeum Rdzawe
			
Diamenty
10.02. 9.00
Zawody Narciarskie o Maskotkę Ustronia – Ustroniaczka,
			
Kolej Linowa Czantoria
10.02. 10.00-16.00
Bezpieczny stok (zabawy na stoku), KL „Czan				
toria”

Z archiwum Gazety Ustrońskiej.

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)854-2257. 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.
Brykiet bukowy, buk suchy
workowany, drewno podpałkowe – kartony, węgiel groszek
workowany. (33)854-47-10.
MOUNTAIN-MED - profesjonalny masaż medyczny, taping, fizykoterapia, stacjonarnie
i u pacjenta. Ustroń, ul. Turystyczna 6. 535-387-898.

Rys. Jerzy Jopek

AMBACAR-BIS Skoczów,
używane części do samochodów
osobowych. 733-913-181. 505634-557.
Cyklinowanie bezpyłowe parkietów, desek. Odnawianie schodów.Tanio! 666-989-914.
Spawanie plastików, Ustroń, ul.
Obrzeżna 9. 501-444-534.
Tani wywóz fekalii, usługi
beczkowozem. 516-233-242,
511-482-407, www.wywoz-szamba24.pl.
Mieszkanie dwupokojowe
umeblowane, kuchnia, łazienka
do wynajęcia. 502-143-690.
Sprzedam garaż blaszak os.
Centrum, 3, 3x4,5. 605-993954.
Okazja! Wyprzedaż mebli przecenionych. Meble u Michała.
(33) 854-24-71.
Hotel w Ustroniu poszukuje
do pracy osoby na stanowisko
kelner, pomoc kuchenna. 513191-266.

DYŻURY APTEK
31.01				 Centrum					 ul. Daszyńskiego 8 			tel. 854-57-76
1-2.02		 Na Szlaku					 ul. 3 Maja 46 				tel. 854-14-73
3-4.02		 Rumiankowa					 ul. Skoczowska 76			tel. 300-30-40
5-6.02		 Centrum					 ul. Daszyńskiego 8 			tel. 854-57-76
7-8.02		 Na Zawodziu					 ul. Sanatoryjna 7 			tel. 854-46-58
9-10.02 Centrum					 ul. Daszyńskiego 8 			tel. 854-57-76
Dyżur w godzinach 8.00-22.00.
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10 lat temu - 5.02.2009 r.
O UZDROWISKU
29 stycznia odbyła się sesja Rady Miasta. Obrady prowadził przewodniczący RM Stanisław Malina. Na sesję przybył prezes Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego S.A. Grzegorz Dziewior i przedstawił radnym sytuację uzdrowiska w związku z planowaną przez Ministerstwo
Skarbu Państwa prywatyzacją. Następnie dyskutowano i zadawano
G. Dziewiorowi pytania. S. Malina stwierdził, że jest to w tej chwili
zakład pracy zatrudniający najwięcej osób w Ustroniu i stąd troska
samorządu o przyszłość tego przedsiębiorstwa. Piotr Markuzel pytał,
ilu jest zatrudnionych. G. Dziewior odpowiadał, że to sprawa płynna,
ale ostatnio jest to około 580 osób. Gdy zaczynał prezesować było to
567 pracowników. Bogumił Suchy pytał gdzie leży przyczyna tego, że
uzdrowisko nie może występować o środki z Unii Europejskiej. - To
polskie piekiełko – odpowiadał G. Dziewior, stwierdzając także, że
system prawny w innych krajach pozwala w podobnych sytuacjach na
aplikowanie środków unijnych, natomiast w Polsce jest to traktowane
jako pomoc publiczna.

* * *

USPRAWNIĆ KOMUNIKACJĘ W ŚRÓDMIEŚCIU!
Kontynuując ten temat poruszony w jednym z numerów Gazety
Ustrońskiej chcę dorzucić kilka uwag, które mogą być kanwą do
dalszej dyskusji. Bardzo dobrze, że rozpoczęła się w końcu budowa
drogi zbiorczej „pod skarpą”. O konieczności budowy takiej drogi
mówiło się przecież co najmniej od kilkunastu lat (przynajmniej tak to
pamiętam) i pomimo licznych głosów krytyki i protestów mieszkańców
przyległych terenów czyniono przygotowania do jej realizacji. Miejmy
tylko nadzieję, że budowa tej drogi nie będzie się wlokła latami. Jednak
ta droga nie rozwiąże jednego z głównych problemów komunikacji
w naszym mieście, jakim jest połączenie centrum miasta z Zawodziem.
Jako mieszkaniec ulicy Grażyńskiego obserwuję, szczególnie w miesiącach sezonu letniego i zimowego męczarnie kierowców zmuszonych
stać w długich korkach przed rondem w centrum miasta, bo rondo to
po prostu często jest „zatkane”. Dotyczy to głównie dni weekendowych,
ale przy dobrej pogodzie również pozostałych dni tygodnia.

* * *

TEAM GRUSZCZYKA
W „Dwójce” w ferie trenowali młodzi siatkarze z Nysy, mistrzowie Polski w kategorii kadetów. Równolegle trenowały dziewczęta
z Kędzierzyna-Koźla, juniorki przygotowujące się do ćwierćfinałów
mistrzostw Polski. - Nasz zespół Międzyszkolnego Klubu Sportowego
to dziewczyny młode, wybrałem ekipę dziewcząt grającą w TRS Siła,
a później w MKS, spośród których parę skończyło już kategorie młodzieżowe - mówi trener Zbigniew Gruszczyk. - Będzie to przetarcie
dla drużyny przebywającej tu na zgrupowaniu, a ja mam nadzieję, że
ten sparing wygramy. Na pewno liga śląska jest dużo mocniejsza od
opolskiej, a im procentować będzie każdy mecz z lepszym zespołem. Na
mecz trener Z. Gruszczyk zaprosił swoje byłe i obecne zawodniczki. Trzy
z nich już są poza wiekiem juniorek, obecnie studiujące. Wybrała:(lsz)
31 stycznia 2019 r.

5/2019/6/R

5/2019/7/R

SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23
tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY

KONKURSY I PRZETARGI
25.01.2019 r. został opublikowany konkurs ofert pn. Opracowanie dokumentacji projektowych rozbudowy oświetlenia w wybranych ulicach
na terenie Miasta Ustroń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście” – termin składania ofert – do
dnia 4.02.2019 do godziny 10:00.
Więcej na: www.ustron.bip.info.pl

Nie taki dawny Ustroń, 2004 r.

Fot. W. Suchta

DOTACJA

NA USUWANIE AZBESTU
Miasto Ustroń w 2019 roku planuje ponownie wystąpić do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach o środki finansowe na usunięcie wyrobów
zawierających azbest. W związku z powyższym osoby zainteresowane usunięciem wyrobów zawierających azbest ze swoich
budynków w 2019 roku proszone są o wypełnienie i złożenie
ankiety dostępnej na stronie internetowej miasta (www.ustron.
pl) lub w pokoju nr 25 UM Ustroń. Ankietę należy złożyć do 15
lutego 2019 roku w Urzędzie Miasta Ustroń.

Mieszkańcy, którzy złożyli ankietę bądź wniosek w latach ubiegłych, a nie zrealizowali zadania, muszą złożyć ankietę ponownie.
Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Środowiska
i Rolnictwa pod numerem telefonu: (33) 857 93 13 (osoba do
kontaktu Ireneusz Berek).
Miasto Ustroń w 2018 roku pozyskało środki finansowe
na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających
azbest. Właściciele nieruchomości, na których znajdował się
azbest, mogli uzyskać dofinansowanie w wysokości do 100%
poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej
niż: a) 800,00 zł za 1 tonę odpadów zawierających azbest
w przypadku ich demontażu, transportu i unieszkodliwienia,
b) 600,00 zł za 1 tonę odpadów zawierających azbest w przypadku
ich transportu i unieszkodliwienia.
Łącznie w 2018 roku z terenu Miasta Ustroń usunięto 37,375
ton odpadów zawierających azbest z 24 nieruchomości. Całkowity
koszt realizacji zadania wyniósł 34 523,87 zł, z czego 26 350,20
zł stanowiła dotacja z WFOŚiGW w Katowicach, pozostała kwota
to środki własne właścicieli nieruchomości.
Urząd Miasta Ustroń, wydz. Środowiska i Rolnictwa

K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
Poziomo: 1) tłumi światło żarówki, 8) dłoni prezesa,
9) małżeństwa lub zajęć, 10) starożytny piękniś, 12) maszeruje wojsko, 14) sędzia przed nominacją, 15) wybieg
Julii, 16) państwo na Półwyspie Bałkańskim, 19) na nim
tupot mew, 22) jednorazowa w szachach, 23) po piwie,
24) na osnowie.
Pionowo: 2) na nim groch z kapustą, 3) gastryczne procenty, 4) pod Lubinem, 5) atrybut kapusia, 6) lubią tran,
7) po zwierzynie, 11) usprawiedliwia błędy ortograficzne, 13) poprawia sportowe wyniki, 17) po remanencie,
18) szkoda że już nie skacze, 20) Polana jak glaca,
21) proste jak ...
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 8 lutego.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 3

ZIMA ODPALIŁA

Nagrodę w wysokości 50 zł oraz kalendarz na 2019 rok z autografem Kajetana Kajetanowicza otrzymuje:* Roman Król
z Ustronia, ul Lipowczana. Zapraszamy do redakcji.
31 stycznia 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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Szachowi medaliści ze zwycięskich drużyn.

Fot. L. Szkaradnik

ŻEBY WYGRAĆ, TRZEBA SETKI PARTII PRZEGRAĆ
Miejski Dom Kultury „Prażakówka”
od czternastu lat jest organizatorem Międzyszkolnych Turniejów Szachowych
o drużynowe i indywidualne mistrzostwo Ustronia. 24 stycznia na zawody
drużynowe przybyło 39 zawodników
reprezentujących ustrońskie szkoły: SP 1
(opiekun Jerzy Nowak), SP 2 (opiekunka
Eryka Szurman), SP 6 (opiekunka Mariola
Szymańska-Kukuczka) i G 2 (opiekunka
Iwona Brudna-Warchał).
– Tradycje szachowe w domu kultury
są długoletnie – stwierdziła organizatorka
zawodów Barbara Nawrotek-Żmijewska.
- W latach 90. prowadził tu kółko Andrzej
Misiuga, który chcąc spopularyzować
tę dyscyplinę zaproponował, by organizować zawody dla uczniów i tak też się
stało. Opracował regulamin i przeprowadzał je jako sędzia. Następnie sędzią był
Michał Reterski, a od kilku lat prowadzi
te coroczne turnieje Karol Linert. Do ich
popularności wśród uczniów przyczyniły
się lekcje szachów w młodszych klasach
podstawówki.
– Nawet najmłodsi zawodnicy umieją

się zachować – mówił sędzia Karol Linert, szachista, prezes Stowarzyszenia
Szachowego „Olimpia” Goleszów.
– Są zdyscyplinowani, wiedzą gdzie
mają usiąść, zegary są poustawiane, poprawnie zgłaszają wyniki, to są oznaki
wypracowania pewnych zasad. W szachach bardzo ważna jest umiejętność
przegrywania. Żeby wygrać, trzeba setki
partii przegrać. Znałem takie dzieciaki,
które po pierwszej porażce już nie potrafiły się zmobilizować, żeby zacząć wygrywać. A tutaj poziom jest coraz wyższy. Są
na tej sali dwie osoby, które wywalczyły
awans do mistrzostw Polski. To Maja
Nieckarz (SP 6) i Michał Niesyt (SP 1),
oboje należący do goleszowskiego klubu.
Naszym sponsorem od jakiegoś czasu jest
firma „Mokate”, co mnie bardzo cieszy,
bo jej właściciel Kazimierz Mokrysz jest
pasjonatem tej gry.
Po niemal trzech godzinach intensywnych zmagań, w których każdy młody szachista grał w siedmiu rundach, okazało się,
że pierwsze miejsce w kategorii zawodników z klas I-IV wywalczyła drużyna

„Białe Orły” z SP 2 w składzie: Stanisław
Matus, Krzysztof Niemczyk i Dawid Marekwica, w kategorii klas V – VIII zwyciężyła drużyna „Kretszach” w składzie: Maja
Nieckarz, Paweł Czyż i Mariusz Chruszcz,
a w kategorii gimnazjalnej najlepsza
była drużyna „Armia Gimnazjum” z G 2
w składzie: Patryk Piec, Krystian Markuzel i Filip Zięba. Wszyscy zawodnicy
otrzymali od MDK „Prażakówka” drobne
gadżety, natomiast drużyny, które wywalczyły miejsca od pierwszego do trzeciego wyróżniono pucharami i dyplomami,
a każdy ze zwycięskich zawodników otrzymał medal oraz kalendarz ścienny i książkowy na bieżący rok. W marcu zostaną
przeprowadzone dla młodych szachistów
zawody indywidualne, a że sędzia Karol
Linert udostępnił naszej gazecie informacje o zawodnikach, którzy zwyciężyli najwięcej rund w ramach tych drużynowych
zawodów, więc ich wymieniamy: Stanisław Matus i Krzysztof Niemczyk z „Olimpii”. Warto zaznaczyć, że w pierwszej
dziesiątce aż siedmiu szachistów jest zrzeszonych w tym klubie. Lidia Szkaradnik

1. miejsce, Paweł Worek – 2. miejsce, Jakub
Gałaszek – 3. miejsce.
Już w najbliższą niedzielę 3.02.2019

kolejna edycja Pucharu Korony Czantorii,
tym razem na stokach Poniwca. Zapraszamy do uczestnictwa. SRS „Czantoria”

LIGA - PUCHAR NADZIEJE
(cd. ze str. 13)

David Meissner – 3. miejsce; dziewczynki
2000-2003: Róża Warzecha – 1. miejsce,
Wiktoria Pokorny – 2. miejsce, Julia
Heczko – 3. miejsce; chłopcy 2000-2003:
Kacper Walczak – 1. miejsce, Karol Małecki – 2. miejsce, Grzegorz Husar –
3. miejsce.
Kategorie: kobiety 1984-1999: Wiktoria
Gibiec – 1. miejsce; mężczyźni 1984-1999:
Przemysław Gałuszka – 1. miejsce, Marcin Czyż – 2. miejsce, Kuba Zastawny –
3. miejsce; kobiety 1969-1983: Anna Ostrowska – 1. miejsce, Barbara Kolarczyk
– 2. miejsce, Dorota Walker – 3. miejsce;
mężczyźni 1969-1983: Sebastian Gibiec –
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