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„Co tam się dzieje?”, „Co tam będzie?” – pytają mieszkańcy o teren między ul. Cieszyńską 
a ul. Stawową. Jakie prace prowadzone są na tzw. łące i jaki jest ich cel, mówią właściciele 
gruntu. Wywiad na str. 5.                                                                                Fot. K. Francuz
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W numerze m.in.: Komuni-
kacja zastępcza Kolei Ślą-
skich już od 16 marca, Jak 
zostać hodowcą pszczół, Ko-
lejne portrety Zimnolubnych 
z Ustronia, Najlepsze zespoły 
teatralne w mieście, Ludzie 
kontra owady – prelekcja 
Aleksandra Dordy, Listy do re-
dakcji o tym, co złe i co dobre  
w Ustroniu, Felieton gwa-
rowy, ogłoszenia, przetargi, 
informacje. 

PROŚBA O REMONT DACHU

(cd. na str. 4)

Druhowie udzielili absolutorium za 2019 rok Zarządowi OSP Ustroń Centrum, który pracuje  
w składzie: prezes Krystian Kamiński, wiceprezes Marian Augustyn, naczelnik Adam Donczew, 
zastępca naczelnika Adam Kłapsia, skarbnik Gabriel Grzesiak, sekretarz Marian Augustyn, 
gospodarz Marek Grzesiok. Komisję Rewizyjną tworzą: przewodniczący Sławomir Rzyman, 
sekretarz Wiktoria Krysta, członkowie: Adam Donczew, Sławomir Suchy.  Fot. M. Niemiec   

Tradycyjnie obradom ochotników przy-
słuchują się goście, a tym razem byli to: 
przewodnicząca Koła Gospodyń Wiej-

skich Maria Jaworska, przewodniczący 
Rady Miasta Ustroń Marcin Janik, ko-

Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej Ustroń Centrum zamknęli cykl rocznych 
zebrań sprawozdawczych ustrońskich jednostek OSP. Spotkali się w sobotę 7 marca 
w strażnicy przy ul. Strażackiej, a przywitał ich prezes Krystian Kamiński. Jednost-
ka liczy 43 członków, nie wszyscy przybyli na zebranie, ale kworum było obecne. 
Druhny i druhów wspierali członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która 
działa pod opieką Jacka Herczyka. 

Więcej informacji o koronawirusie na str. 
3 i 7.

KORONAWIRUS 
Sytuacja w Ustroniu
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LISTY DO REDAKCJI

terenie gminy. Kadencja Rady 
Seniorów potrwa 4 lata. Radni 
będą działać społecznie.

W Skoczowie stoi pomnik 
profesora Józefa Pietera, po-
chodzącego z Ochab psycho-
loga, pedagoga, filozofa i na-
ukowca. Był on m.in. jednym  
z inicjatorów założenia Insty-
tutu Pedagogicznego w Kato-
wicach.

 
Przy ulicy Dojazdowej  

w Cieszynie, w budynku 
mieszczącym obecnie introli-
gatornię i garaże, kiedyś była... 
zajezdnia tramwajowa. Nadol-
ziański gród, wtedy jeszcze nie 
podzielony granicą, miał linię 
łączącą obie części miasta. 
Cztery tramwaje kursowały  
w latach 1911–1921.        (nik)

    
 

50-lecie świętuje Koło 
Pszczelarzy w Dzięgielowie. 
Złoty jubileusz obchodzono 
podczas uroczystego zebrania 
z udziałem członków koła, któ-
rych jest ponad 30 i zaproszo-
nych gości. Były odznaczenia 
i wyróżnienia. Prezesem Koła 
drugą kadencję jest Stanisław 
Procner.

O europejskim zielonym 
ładzie była mowa podczas ko-
lejnego spotkania Cieszyńskiej 
Szkoły Ekomyślenia. Wykład 
w oranżerii Zamku wygłosił 
eurodeputowany Jan Olbrycht.

Mieszkańcy gminy Strumień 
mogą składać wnioski na dofi-
nansowanie usuwania zawiera-
jących azbest pokryć dachów 
i ścian budynków. Dotąd  

z gminnej kasy poszło blisko 
202 tys. zł na ten cel. Z 91 
posesji pozbyto się 175 ton 
eternitu. 

Niebawem wybrana zosta-
nie Młodzieżowa Rada Gminy 
Goleszów. Radnych-juniorów 
ma być 12, którzy będą mogli 
m.in. konsultować projekty 
uchwał i przedstawiać opinie 
w sprawach dotyczących mło-
dzieży, a także zgłaszać wnio-
ski i projekty, dotyczące spraw 
młodzieży do Rady Gminy 
Goleszów. 

 
W gminie Hażlach dla od-

miany powstaje Rada Senio-
rów. Mieszkańcy mogą już 
zgłaszać kandydatów. Radnym 
może zostać osoba, która ukoń-
czyła 60 rok życia i mieszka na 

to i owo
z 

okolicy

W Szpitalu Śląskim w Cie-
szynie do końca minionego 
tygodnia hospitalizowano 5 
osób, u których było podejrze-
nie zakażenia koronawirusem. 
Wyniki próbek krwi pobranych 
u pacjentów na szczęście były 
ujemne. Obowiązują obostrze-
nia związane z odwiedzinami 
chorych i przyjęciami plano-
wymi.

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  * *  *  *

*   *   *

DRODZY USTRONIACY
W sobotę byłam uczestnikiem spotkania w Lipowcu pt. „Przy 

Kołoczu i Kawie o Ustrońskij sprawie” i na pewno będzie  
obszerny artykuł w Gazecie Ustrońskiej na ten temat, ale ja rów-
nież postanowiłam napisać coś od siebie.

Jestem pełna podziwu i uznania dla osobowości p. Danuty 
Koenig za wspaniałe, ciepłe i profesjonalne prowadzenie tego 
spotkania. Dużo więcej dowiedziałam się o moim „Kochanym 
Lipowcu”, a wspomnienia wywołały fale ciepłych uczuć. Była 
też mowa o śp. Józefie Balcar lubianym przez wszystkich uczniów 
i nawet nie wiedziałam, że nie tylko szkoła ale wiele dobrych  
i potrzebnych inwestycji w Lipowcu to również jego zasługa. Pa-
miętam jako dziecko czasy budowy nowej szkoły, zaangażowanie 
społeczne mieszkańców, mojego ojca również, a słowa koleżanki 
z klasy Ani podczas występu regionalnego „Rynkowy my zasukali 
nowóm szkołe zbudowali” na zawsze zostaną mi w pamięci.

To wszystko bardzo cieszy! Może teraz odbiegnę trochę od 
tematu, ale przy okazji chciałam napisać co jeszcze cieszy, a mia-
nowicie to że tuż przed świętami zabłysły światła na Krzywańcu  
i w imieniu mieszkańców chciałam podziękować wszystkim którzy 
się do tego przyczynili.

To, że Ustroń staje się coraz piękniejszy i przyjazny dla wszyst-
kich i to że nasza biblioteka jest tak bogato wyposażona w książki  
i od prawie 40 lat nie było tytułu którego nie mogłabym wypoży-
czyć, a czytam naprawdę dużo, do tego miła i fachowa obsługa. 
Jak również to, że podczas dyżuru świątecznego aptekarz z Dr 
Libro potrafi z uśmiechem i nawet przed czasem otworzyć cze-
kającym klientom i doradzić leki. Oby takich postaw i inicjatyw 
było jak najwięcej! Tego sobie i Ustroniakom życzę!

                                                       Małgorzata Lebioda-Barys

CZYŻBY POCZĄTEK „USTROŃSKIEGO 
MAFIOSO”?

Zaczyna się bardzo źle dziać w naszym ukochanym Ustroniu ze 
szczególnym wyróżnieniem w tej kwestii samorządu, który został 
niezamierzenie wplątany w tak nieprzyjemną oraz niezręczną sy-
tuację. Afera goni aferę i to jeszcze w nieeleganckiej, odbiegającej 
od miejscowej etykiety, formie. Znów zawiść bierze górę, czego 
dowodem jest chęć podważenia jeden drugiemu kariery, o ile rolę 
radnego można do takiej kategorii zaliczyć. Pożałowania godne, 
to mało i delikatnie powiedziane.

Niedawna sprawa radnej dobiegła do pomyślnego końca,  
a już w zanadrzu wisi temat pozbawienia mandatu następnego 
radnego za jakiś głupi donos dotyczący miejsca jego pobytu, co 

równocześnie wiąże się ze sfałszowaniem podpisu na liście skie-
rowanym do wojewody. Przecież jest to o wiele gorszy przekręt, 
noszący znamiona kryminogenne, niż meritum doniesienia, które 
zostało przez zainteresowanego wyjaśnione.

W swojej pracy zawodowej w Urzędzie Miasta przeżyłam wiele 
Miejskich Rad Narodowych, w późniejszej działalności społecznej 
Rad Miasta, współpracowałam z różnymi ludźmi, ale z czymś 
takim nigdy się nie spotkałam. Ciekawa jestem, kto posuwa się 
do tak karygodnych metod w swoich śmieciowych rozgrywkach 
interpersonalnych. Jednak bez względu na to, kto odważa się na 
taki postępek, zwracam się z apelem do osoby winnej zaistniałej 
sytuacji, aby opanowała swoje złe emocje wrabiania człowieka, 
bo i tak tym sposobem nic nie osiągnie, ani nie stanie się bardziej 
popularną w środowisku. Od broni, którą walczy zginie, przyno-
sząc przy okazji wstyd temu miastu i jego obywatelom. Czyż można 
zgłaszać do władz wykroczenie w momencie, kiedy postępuje się 
jeszcze bardziej nieuczciwie, fałszując podpis? Gdzie jakakolwiek 
przyzwoitość, gdzie etyczność? A może niedługo doczekamy się 
jakiegoś „ustrońskiego mafioso”?

Mimo tego, że nauczono mnie wybaczania, donosicielowi życzy-
łabym konkretnej kary. Jako mieszkanka z bagażem dokonań nie 
proszę, ale żądam, aby nie siał fermentu w naszej społeczności, 
która znana jest z uczciwości, etosu pracy, dobrego wychowania, 
pomocy bliźnim, a nie szkodzenia w imię być może urażonej dumy 
i dziwnych ambicji. Niech ten ktoś, dotąd niezidentyfikowany, 
zapozna się ze znaczeniem słów honor i godność, bo na pewno 
ich nie rozumie, a tym bardziej nie posiada. Niewykluczone, iż 
opublikowany list do redakcji pomoże radnym zająć rozsądne sta-
nowisko i doprowadzi do pomyślnego zakończenia przedziwnego, 
nie mającego żadnego negatywnego wpływu na realizację zadań 
Rady Miasta, problemu.                                       Elżbieta Sikora

*  *  *

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE
CHATKA PUCHATKA  

w Ustroniu
Szanowni Rodzice, informujemy, że zapisy na 

nowy rok szkolny 2020/2021 
Dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat 

prowadzone będą do 3 kwietnia 2020 r.
Zapraszamy ostatnie wolne miejsca! 

Tel. 695588185 lub 609588469 
mail: monika.mentel@poczta.fm lub osobiście.

11/2020/5/R
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KRONIKA MIEJSKA WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy 112
Policja Ustroń  47 857-38-10 
  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

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00

ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

11/2020/1/R

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Anna Cieślar   lat 84    ul. Różana
Wiesław Czakon  lat 62    Wisła Głębce
Anna Żydel   lat 81    ul. Wiejska

*   *   *

*   *   *

11/2020/2/R

PODATKI 2020
Burmistrz Miasta Ustroń informuje, iż termin płatności I raty 

podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zo-
bowiązania pieniężnego upływa w dniu 16.03.2020 r. Wpłaty 
można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń w godz. 7.30 
do 15.30 lub na rachunek bankowy Miasta Ustroń podany na 
decyzji podatkowej.

ZEBRANIE WYBORCZE 
RADA SENIORÓW MIASTA USTROŃ
Burmistrz Miasta Ustroń zwołuje zebranie wyborcze na dzień 

17.03.2020 r. (wtorek) na godz. 10.00. Zebranie odbędzie się  
w Urzędzie Miasta, w biurze Rady Miasta Ustroń, pok. nr 38.

Jednocześnie informuje, że uczestnikami zebrania wyborczego 
są zgłoszeni kandydaci, którzy dokonują wyboru członków Rady 
wyłącznie spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów. Zebra-
nie wyborcze jest ważne jeżeli bierze w nich udział co najmniej 
połowa zgłoszonych kandydatów.

Porządek zebrania: 1. Otwarcie zebrania, 2. Sprawdzenie 
kworum, 3. Przeprowadzenie głosowania, 4. Ustalenie wyników 
wyborów, 5. Zakończenie zebrania.

*   *   *

ZEBRANIE WĘDKARZY
Zarząd Towarzystwa Wędkarskiego „Ustroń” zaprasza na ze-

branie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 15 marca  
o godz. 9.00 (drugi termin o godz. 9.15) w siedzibie Towarzystwa 
na stawach w Hermanicach. 

SPOTKANIE PODRÓŻNICZE 
Z ROMANEM MACURĄ 

Muzeum Ustrońskie serdecznie zaprasza na spotkanie podróż-
nicze ze znanym i lubianym Romanem Macurą pt. „Birma – kraj 
tysiąca pagód”, które obędzie się 14 marca (sobota) o godz. 17:00 
w Muzeum Ustrońskim przy ul. Hutniczej 3.

PILNIE POSZUKUJEMY INFORMACJI 
W związku z obchodami 75-rocznicy wyzwolenia obozów 

koncentracyjnych Mathausen–Gusen, poszukujemy informa-
cji o mieszkańcach Ustronia uwięzionych w tych obozach. 
Wydawnictwo obejmujące biogramy uwięzionych z Ustronia  
i Wisły przygotowuje historyk Danuta Szczypka z Wisły. Krót-
kie biogramy tych osób prosimy przekazać do naszej redakcji  
w terminie do 20 marca. 

KORONAWIRUS 
Sytuacja w Ustroniu
Koronawirus wzbudził panikę w społeczeństwie, a każdego 

dnia zewsząd docierają informacje dotyczące chorych i ich liczby, 
a także różne sposoby na profilaktykę i ochronę przed groźną 
chorobą. Jak się okazuje koronawirus miał również wpływ na 
funkcjonowanie ustrońskich placówek związanych ze służbą 
zdrowia, a zarówno ich pracownicy jak i mieszkańcy musieli 
dostosować się do nowych wytycznych. Na stronie internetowej 
Poradni Rodzinnej mieszczącej się przy ul. Mickiewicza 1 znalazł 
się komunikat, według którego pacjenci powinni unikać osobi-
stych wizyt w poradni i korzystać z konsultacji telefonicznych, 
podczas których lekarz zadecyduje o ewentualnej konieczności 
stawienia się w placówce. Zmieniła się również forma zama-
wiania recept, a obecnie można zrobić to telefonicznie lub 
przez stronę www.poradniaustron.pl. Z rozmowy z pracownicą 
przychodni dowiedziałam się, że wśród pacjentów nie ma oznak 
paniki, nikt nie chodzi w maseczkach, a pytania o koronawirusa 
zdarzają się sporadycznie. Funkcjonowanie placówki nie uległo 
pogorszeniu, zmieniła się jedynie specyfika pracy, a linia tele-
foniczna jest teraz częściej zajęta. Podobnie jest w przychodni 
Salus, gdzie również ograniczono dostęp do placówki na rzecz 

(cd. na str. 7)

*   *   *

*   *   *

Kierowcy uwielbiają parking pod biblioteką i prześcigają się w spo-
sobach na postój. Na zdjęciu dwutorowe parkowanie równoległe.                                           

Fot. M. Niemiec
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(cd. ze str. 1)
mendant miejski OSP Marek Szalbot, 
delegacje innych miejskich jednostek. Na 
prowadzącego zebranie wybrano Dariu-
sza Galeję i prezes Kamiński oddał mu 
głos, ale tylko na chwilę, bo pierwsze z 
przedstawionych sprawozdań przeczytał 
szef jednostki. Zebrani dowiedzieli się, że  
w ubiegłym roku szeregi druhów z centrum 
opuściło 6 osób, a wstąpiły w nie 2 osoby. 
W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 
posiedzenia Zarządu, na których obecni 
byli przedstawiciele Komisji Rewizyjnej 
jako głos doradczy. 

Dalej Krystian Kamiński mówił: 
– Jak co roku druhowie brali udział  

w organizacji procesji Bożego Ciała  
w Parafii św. Klemensa oraz w Klasztorze 
Ojców Dominikanów w Hermanicach. 
Nasza drużyna ,,Ognio Odporni” brała 
udział w amatorskiej Goleszowskiej Lidze 
Szóstek w piłce nożnej. Pragnę podzięko-
wać druhom naszej jednostki za udział, jak 
i druhom z OSP Polana, że zechcieli wes-
przeć nas w bojach na boisku. W ramach 
współpracy z miastem nasza jednostka jest 
obecna na wszystkich uroczystościach stra-
żackich, patriotycznych i religijnych, jak  
i zabezpieczeniach imprez zorganizowa-
nych w naszym mieście. Na prośbę bur-
mistrza Ustronia podejmowaliśmy gości  
z miasta partnerskiego Hajdunanas. 

W tym miejscu prezes Kamiński za-
żartował, że gospodarz strażnicy Marek 
Grzesiok oraz jego żona Grażyna Grzesiok 
przy okazji wypełniania tego zadania prze-
szli podstawowy kurs znajomości języka 
węgierskiego, a następnie wymienił kolejne 

wydarzenia z życia jednostki: 
– Wrzesień jest miesiącem w którym 

nasi druhowie biorą udział w zawodach 
sportowo-pożarniczych, jak co roku żegna-
my wyjeżdżających przyjaciół z Ustronia 
Morskiego, którzy również biorą w nich 
udział. Przy remizie zostały wykonane bie-
żące prace remontowe. Kończąc rok druho-
wie na spotkaniu opłatkowym, tradycyjnej 
wigilijce OSP podzielili się opłatkiem. 

Na koniec prezes Kamiński zwrócił się 
po raz kolejny z prośbą do burmistrza, jak  
i do Rady Miasta Ustroń o remont kapitalny 
dachu. Następnie podziękował wszystkim 
osobom i instytucjom, które współpracują 
z jednostką, szczególnie mieszkańcom 
Ustronia, którzy wsparli strażaków, przyj-
mując życzenia świąteczne i noworoczne,  
a także druhom, którzy wykonywali prace 
na rzecz remizy, i brali udział w ratowaniu 
życia i mienia naszych mieszkańców oraz 
wczasowiczów. Rodzinom podziękował 
za to, że pozwalają dzielić drogocenny 
czas każdego pomiędzy życie rodzinne 
a ochotnicze pożarnictwo. Podziękował też  
druhom za przygotowanie zebrania i paniom 
kucharkom za przygotowanie posiłku, na 
który zaprosił po zebraniu. Na koniec życzył 
wszystkim zebranym i rodzinom druhów 
zdrowia, szczęścia i opieki św. Floriana oraz 
jak najlepszej współpracy. 

Sprawozdanie z działalności operacyjnej 
przedstawił naczelnik jednostki OSP Ustroń 
Centrum Adam Donczew. Powiedział m.in., 
że podział bojowy tworzy 25 druhów  
i wszyscy oni są wyszkoleni w podsta-
wowym zakresie, oprócz tego 12 druhów 

ma wyszkolenie w zakresie ratownictwa 
technicznego, a 14 – kwalifikowanej pierw-
szej pomocy. W 2020 roku odbywać się 
będą dalsze szkolenia, także z ratownictwa 
wysokościowego. W 2019 roku zakupiono 
z pomocą funduszy gminnych, Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i innych 
dotacji elementy umundurowania oraz m.in. 
kamerę termowizyjną, czujnik jednogazo-
wy, zestaw do ratownictwa wysokościo-
wego, zestaw do ewakuacji z kolejek, do-
datkowy system alarmowania E-REMIZA. 
W 2019 r. druhowie z OSP Centrum byli 
alarmowani 107 razy, wyjeżdżali do 29 
pożarów, 61 razy do miejscowych zagrożeń, 
17 razy do zdarzeń fałszywych. 

Naczelnik Donczew powiedział także:
– W roku sprawozdawczym zorganizo-

wano 15 ćwiczeń bojowych, uczestniczy-
liśmy w ćwiczeniach Komendy Wojewódz-
kiej PSP na Jaszowcu, gdzie ćwiczyliśmy 
podawanie wody na znaczny odcinek do 
pożaru lasu, uczestniczyliśmy w ćwicze-
niach z ratownictwa wysokościowego, 
które odbyły się w Wiśle na stacji Skolni-
te, zorganizowane przez KPPSP Cieszyn 
oraz ćwiczeniach JRG Ustroń na jednej 
z ustrońskich piramid. Braliśmy udział  
w Międzygminnych Zawodach Sportowo-
-Pożarniczych w Ustroniu. Nasza Mło-
dzieżowa Drużyna Pożarnicza zdobyła 1 
miejsce wśród drużyn ustrońskich oraz 
3. miejsce w klasyfikacji generalnej gmin 
górskich. Zabezpieczaliśmy również liczne 
imprezy zorganizowane przez Urząd Mia-
sta. Państwowa Straż Pożarna przeprowa-
dziła kontrolę gotowości bojowej naszej 
jednostki, w wyniku której otrzymaliśmy 
średnią ocenę bardzo dobrą. 

Dodał, że w najbliższych latach planowa-
ny jest zakup samochodu SLRWys do ra-
townictwa wysokościowego i podziękował 
dh. Michałowi Budniokowi i jego jednostce 
oraz kpt. Markowi Szalbotowi za pomoc 
przy zakupie sprzętu wysokościowego. 

Po wysłuchaniu sprawozdań finansowych 
i komisji rewizyjnej druhowie udzielili 
absolutorium za zeszły rok Zarządowi 
OSP Ustroń Centrum. Na koniec głos za-
brali goście. Przewodniczący Rady Miasta 
Marcin Janik dziękował za zaangażowanie 
strażaków w życie miasta. Podkreślał, że 
bez obecności członków ochotniczych 
straży pożarnych mieszkańcy nie wyob-
rażają sobie uroczystości patriotycznych, 
imprez sportowych czy kulturalnych,  
a przede wszystkim doceniają ich pomoc  
w czasie wiatrów, deszczów i innych zja-
wisk pogodowych, zagrażających mieniu 
i zdrowiu ustroniaków. Komendant Marek 
Szalbot wyraził radość, że wśród druhów 
widzi młodych ludzi oraz że w zebra-
niu uczestniczą członkowie Młodzieżo-
wej Drużyny Pożarniczej. Wspomniał, że  
w powiecie cieszyńskim odbyło się już takie 
zebranie, podczas którego podjęto uchwałę 
o rozwiązaniu jednostki. Komendant Szal-
bot stwierdził, że aby uniknąć takiej sytu-
acji, trzeba wybiegać myślą w przyszłość 
na kilkadziesiąt lat i na szczęście zarówno 
jednostka OSP Centrum, jak i inne jednostki 
z Ustronia właśnie tak działają. Jako że 
zebranie odbyło się w przeddzień Święta 
Kobiet składano życzenia druhnom i żonom 
strażaków ochotników.    Monika Niemiec

Przemawia prezes Krystian Kamiński, z lewej siedzi kpt. Marek Szalbot, z prawej naczelnik 
Adam Donczew i Dariusz Galeja.                                                                   Fot. M. Niemiec

PROŚBA O REMONT DACHU

W zebraniu uczestniczyli młodzi, choć jeszcze nie mogą głosować.                  Fot. M. Niemiec
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„Co tam się dzieje?”, „Co tam będzie?” – to często zada-
wane przez mieszkańców pytania, a dotyczą terenu przy ul. 
Cieszyńskiej. Jakie prace prowadzone są na tzw. łące i jaki 
jest ich cel?
Obecnie zakładamy dreny, wymieniamy grunt i robimy odwod-
nienie terenu. Cel doraźny jest taki, żeby można było tam wjechać 
traktorami i innym sprzętem np. do koszenia trawy  i innych prac 
porządkowych. Do tej pory teren był dość nieprzewidywalny, 
bywało że sprzęt się zapadał w grząski grunt i trzeba było go 
wyciągać. Podchodzimy do zadania kompleksowo, porządkując 
przy okazji zaniedbany i chaotyczny system odwodnienia. 
Czy ingerujecie panowie w ten system i czy będzie miało to 
wpływ na sąsiednie tereny?

NIE CHCEMY BUDOWAĆ 
DRUGIEGO

 MANHATANU

W naszych działaniach nie ma żadnej przypadkowości. Sporo 
czasu zajęłoby nam wyliczenie wszystkich uzgodnień, doku-
mentów i pozwoleń, jakie musieliśmy uzyskać. Na przykład 
rów odwadniający, który właśnie powstaje, jest wykonany ściśle 
według określonych wytycznych. Ma to być rów naturalny, 
niezabudowany i nawet nieutwardzony od wewnątrz, żeby mógł 
chłonąć wodę i odprowadzać ją, jeśli zajdzie taka potrzeba. Na 
razie wygląda nieatrakcyjnie, ale z czasem jego brzegi się obsypią 
i  naturalnie wtopi się w tło. Prawdę mówiąc, to, co funkcjonowało 
na omawianym terenie trudno nazwać systemem odwodnienia. 
Przepust pod ul. Stawową był tak zamontowany, że zatrzymywał 
wodę na łące. Kierowana na nią byłą również deszczówka z ul. 
Cieszyńskiej i z osiedla ponad tą ulicą. Odwodnienia musiel-
iśmy czyścić kilka razy w roku, bo były zapychane materiałem 
spływającym  wraz z deszczówką z drogi. To by częściowo 
wyjaśniało podmokły charakter terenu. Cały czas traktowano 
łąkę jako teren zalewowy, ale wynikało to z braku odpowiednich 
regulacji i odwodnienia, a w bardzo małym stopniu z naturalnego 
jej charakteru. Jako właściciele terenu wyraziliśmy zgodę na 
wykonanie przez miasto nowego odwodnienia z ul. Cieszyńskiej 
i osiedla Goje przez nasze tereny oraz odtworzyliśmy i oczyścili 
śmy istniejące urządzenia odwadniające co w znaczący sposób 
poprawiło gospodarkę wodną na tym obszarze.
Przy ul. Cieszyńskiej stoją obecnie jakieś betonowe elementy, 
co to jest?

Rozmowa z właścicielami firmy „Arson” i łąki 
pomiędzy ul. Cieszyńską i ul. Stawową

(cd. na str. 10)

Trwają prace melioracyjne.                                      Fot. K. Francuz

Miejsce pod skarpą, którą biegnie ul. Cieszyńska, wykorzystywa-
ne jest jako śmietnik. Często odpady wyrzucane są bezpośrednio 
z samochodu.                                                                 
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Wim Hoff – to metoda na polubienie zimy i zimna dla każdego. 
O swojej nietypowej pasji opowiadają Zimnolubni Ustroniacy – 
Krzysztof Bogaczewski i Maciej Szczechla.

Skąd pomysł na pracę z zimnem?
M: Nasza przygoda z lodowatymi kąpielami zaczęła się 3 lata temu. 
Mając na względzie własne zdrowie postanowiliśmy zainteresować 
się tematem zimno-adaptacji.  
Kim jest Wim Hoff i dlaczego akurat jego metoda?
K: Trafiłem na książkę Scotta Carneya: „Co nas nie zabije” o me-
todzie Wima Hofa – który, ze względu na swoją zdolność kontroli 
temperatury ciała i odporność na ekstremalne zimno zwany jest 
„Człowiekiem lodu”. Żeby zgłębić temat postanowiłem wybrać 
się na profesjonalne szkolenie u certyfikowanego instruktora tej 
metody. Zdobyłem szczegółową wiedzę, a przede wszystkim dowie-
działem się, jak krok po kroku i bezpiecznie zacząć swoją przygodę 
z zimnem. Dzieliłem się wiedzą i przyłączyło się do mnie kilku 
znajomych, więc regularnie zażywamy zimnych kąpieli i spacerów 
w szortach w mroźne dni.
Co was motywuje do wejść w taką zimną wodę?
M: Od trzech lat cyklicznie spotykamy się, żeby wspólnie kąpać 
się w lodowatym górskim potoku, do tego wykonujemy ćwiczenia 
oddechowe oraz aktywności fizyczne i medytacje. Robimy to przez 
okrągły rok (w lecie korzystamy z zimnych pryszniców). Naszym 
celem jest zwiększenie odporności na zimno, która była u nas bardzo 
słaba, oraz podkręcenie układu odpornościowego, aby ograniczyć 
stany chorobowe. Śmiało możemy powiedzieć, że lodowate kąpiele, 
zdecydowanie poprawiły nasze zdrowie. Rzadziej zapadamy na 
infekcje, które wcześniej były naszym utrapieniem, mamy większe 
możliwości termoregulacji oraz większą odporność na zimno do 
tego stopnia, że nie musimy już ubierać się w grube kurtki, czapki 
i szaliki wychodząc z domu w zimowe dni.
Jak zatem przygotować się do zimnych kąpieli?
K: Najlepiej zacząć od chłodnej wody pod prysznicem i codziennie 
obniżać jej temperaturę aż do całkowicie zimnej (lodowatej). Można 
wejść pod prysznic od razu polać głowę z całym ciałem i później 
zacząć schładzanie, wykonując 5-10 sekundowe polewanie każdej 
partii zaczynając od stóp, następnie nóg, brzucha, klatki piersiowej, 
rąk, pleców i głowy z twarzą. Taki obwód możemy powtórzyć 2-4 
razy, docelowo aż do momentu uczucia zdrętwienia i wystąpienia 
silnego zaczerwienienia. Kiedy przejdziemy już ten etap (wystarczy 
tygodniowe przygotowanie), to przychodzi czas na prawdziwą ką-
piel w plenerze. Należy pamiętać, żeby do wody wchodzić zawsze  
w towarzystwie drugiej osoby, nigdy samemu, a wcześniej zapoznać 
się z podstawami metody oraz zasadami bezpieczeństwa! 
M. Na początku może wydawać się rzeczą nieosiągalną wejść  
w stroju kąpielowym bez rozgrzewki do lodowatej wody o tempera-
turze kilku stopni i spędzić w niej 10 lub nawet 20 minut, zanurzamy 
też głowę i trzymamy ręce bez rękawiczek pod wodą.
Czy są jakieś przeciwwskazania do tego typu aktywności?
M: Jeżeli osoby cierpią na choroby serca, zaawansowane nadciś-
nienie czy astmę lub epilepsję najlepiej skonsultować się ze swoim 
lekarzem. W przypadku Zespołu Raynauda nie należy wykonywać 
ćwiczeń związanych z zimnem.

Czyli to rodzaj morsowania?
K:W metodzie Wima Hofa mamy 3 filary nad którymi pracujemy: 
ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia fizyczne/medytacja oraz ekspo-
zycja na zimno. Zimne kąpiele urozmaicamy dwu lub trzygodzin-
nymi spacerami lub trekkingami. Gdy temperatura na zewnątrz jest  
w przedziale od 0 nawet do -20 stopni wychodzimy w góry w samych 
szortach bez czapek i rękawiczek. W zimnych kąpielach istotne jest 
to, aby zanurzyć całe ciało – tym różni się ta metoda od klasycznego 
morsowania. Zanurzamy się z głową, potem wynurzamy się do szyi 
i tak zostajemy na początku 2 minuty stopniowo zwiększając czas 
dochodząc do optymalnego przedziału 10-15 minut głęboko i spokoj-
nie oddychając, wyciszając się i skupiając na wewnętrznym cieple.
Widzę różnicę, ale jest jakiś powód zanurzania się w całości? 
K: W wielkim skrócie zanurzamy się po szyję, ponieważ na grzbie-
cie w okolicach ramion i szyi znajduje się obszar odpowiedzialny 
za produkcję i składowanie brązowego tłuszczu, który wspomaga  
i odpowiada za procesy termoregulacji/termogenezy. Rejon ten jest 
odpowiedzialny również za stymulację układu odpornościowego 
naszego organizmu.
M: Podczas kąpieli możemy odczuwać pewien dyskomfort, uczucie 
mrowienia, wbijania szpilek w ciało, kłucia, pieczenia, czy bólu 
kolan, łokci, stóp, obojczyka. Każda osoba reaguje inaczej, nato-
miast objawy te są zazwyczaj naturalne i nieszkodliwe. Po wyjściu 
poczujemy przypływ energii, świeżości, lepszego samopoczucia  
i odstresowania, to głęboki reset dla układu nerwowego. 
K: Morsy wchodzą do wody po kilka razy podczas sesji, zgodnie  
z Metodą Wima Hofa wchodzimy do wody tylko raz na sesję, która 
optymalnie powinna trwać 10 do 15 minut. Kąpiemy się w zimie od 
2 do 4 razy w tygodniu.
Po wyjściu z wody trzeba się rozgrzać?
M: Po wyjściu z wody wycieramy się ręcznikiem (delikatnie, nie 
szorując nim po ciele). Początkujący rozgrzewają się (2-3 minuty) 
poprzez ćwiczenia fizyczne: pompki, przysiady które mają napę-
dzić krążenie – każdy robi to inaczej, natomiast później ćwiczenia 
fizyczne ograniczamy do minimum skupiając się bardziej na oddechu  
i innych naturalnych/pierwotnych mechanizmach stymulujących 
nasz organizm do wytwarzania ciepła. Dajemy organizmowi 
możliwość dalszej nauki samoogrzewania. Po tych czynnościach 
lekko się ubieramy i wracamy do domów. Bardzo ważne jest, żeby 
bezpośrednio po kąpieli nie udawać się do ciepłego pomieszczenia 
a po powrocie do domu nie wpaść na pomysł wzięcia ciepłego 
prysznica, bo to nic nie da. Odczucie zimna i wewnętrznego chłodu 
będzie jeszcze większe i może poważnie zaszkodzić. Po powrocie 
do domu mogą i prawdopodobnie pojawią się drgawki. Mogą one 
trwać od 5-45 minut. Drgawki nie są przyjemne ale są czymś po-
zytywnym, to naturalny mechanizm służący do wytwarzania ciepła 
poprzez drżenie mięśni. 
Już mi zimno!
K: Warto być otwartym na nowe doświadczenia, poznawać 
swój organizm, uzupełniać swoje rytuały i wiedzę, by móc  
z zimnych kąpieli wyciągnąć jak najwięcej dla siebie. Eks-
pozycja na zimno, to także przełamywanie własnych słabości  
i praca nad psychiką. Zaczynamy od około 2 minut, potem za każ-
dym razem starajmy się przedłużać pobyt chociażby tylko o małą 
chwilę, która już będzie naszym sukcesem. Po kilku miesiącach 
treningów w wodzie o temperaturze kilku stopni możemy przebywać 
od 10 do 20 minut. Osoby zaciekawione zachęcamy do poszerzania 
i zgłębiania tematu.                         Rozmawiała: Lidia Szkaradnik

ZIMNA WODA 
ZDROWIA DODA

W lodowatej wodzie o temperaturze kilku stopni zagłębia się 
Maciej Szczechla.                                         Fot. Monika Linert

W zimnych kąpielach istotne jest to, aby zanurzyć całe ciało, co 
wykonuje Krzysztof Bogaczewski.                   Fot. Monika Linert
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(cd. ze str. 3)

 DZIEŃ OTWARTY 
W KLIMATYCZNEJ DWÓJCE

Jak co roku koniec zimy to czas zapraszania do szkoły przy-
szłych pierwszoklasistów. Wraz z rodzicami mogli zapoznać się 
z ofertą oraz poznać przyszłych nauczycieli. W Szkole Podsta-
wowej nr 2 miało to miejsce 29 lutego tegoż roku. Pełna nazwa 
naszej placówki to Klimatyczna Szkoła Podstawowa. Uznaliśmy 
że nazwa oraz najpopularniejsze słowo ubiegłego roku „klimat” 
do czegoś nas zobowiązuje. Poszliśmy więc z duchem czasu  
i impreza odbyła się pod hasłem „Szkoła z klimatem”. Braliśmy 
pod uwagę fakt, że musimy podjąć działania zmierzające do 
poprawy tego, co ostatnio dzieję się z naszą planetą. Poza tym, 
chcieliśmy przedstawić się jako szkoła przyjazna dzieciom, ich 
rodzinom oraz środowisku. Od rana w holu na gości czekały 
panie nauczycielki, które witając dzieci przyklejały do ich ubrań 
kolorowe znaczki związane z przyrodą. Zaproszeni goście zajęli 
miejsca w holu przygotowanym specjalnie na tę okazję. Uroczy-
stość prowadziły konferansjerki z klasy ósmej. Dyrektor szkoły 
pani Grażyna Tekielak przywitała gości oraz krótko przedstawiła 
ofertę i zasady rekrutacji. Pokazaliśmy film – wizytówkę naszej 
szkoły, który w przybliżeniu pokazał to, co u nas najcenniejsze. 
Wystąpił chórek „Bemolki” a prowadząca go p. Aleksandra 
Hatlas zaprosiła dzieci i ich rodziców do wspólnej zabawy. Od-
ważne maluchy zostały nagrodzone koszulkami z logo szkoły 
ufundowanymi przez Radę Rodziców. Uczennice z klasy 3b 
przedstawiły nowoczesny układ taneczny przygotowany przez 
p. Jolantę Moskałę. Na koniec pani Jola przedstawiła na scenie 
panie „przewodniczki”, które zaprosiły do swoich grup dzieci  
z przyporządkowanym znaczkiem. I tak zaczęło się zwiedzanie 
szkoły. Pokazaliśmy wszystkie ważne miejsca a w niektórych  
z pomieszczeń czekały na zwiedzających liczne niespodzianki 
w postaci zabaw, doświadczeń i działań edukacyjnych. W ten 
sposób goście poznali przyszłe sale lekcyjne dla pierwszaków, 
ich wychowawczynie, a przy okazji świetnie się bawili. Sporo 
działo się w świetlicy szkolnej oraz w jednej z klas, w której 
przeprowadzono doświadczenie związane z energią odnawialną. 
Staraliśmy się tak przygotować atrakcje, by miały one związek  
z ekologią i ochroną środowiska. Niektóre elementy dekoracyjne 
zostały wykonane w ramach recyklingu. Wykorzystaliśmy najno-
wocześniejsze środki dydaktyczne w postaci robotów, klocków 
edukacyjnych, tablic interaktywnych, mat edukacyjnych, a przede 
wszystkim nasze zaangażowanie, wiedzę i sympatię. Ostatnim 
punktem zwiedzania była stołówka szkolna która w tym dniu 
wystąpiła w postaci przytulnej, pełnej kwiatów kawiarenki. Tu 
dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i wraz z rodzicami mogły 
się podzielić wrażeniami ze zwiedzania. Dorośli mieli okazję 
spotkać się ze znajomymi i przy pysznej kawie oraz domowym 
cieście miło spędzić przedpołudniowy sobotni czas. Całość upły-
nęła w  miłej, rodzinnej atmosferze. Wszyscy nauczyciele  bardzo 
mocno zaangażowali się w przygotowanie tego dnia co dało wiele 
miłych i sympatycznych komentarzy. Uważamy dzień otwarty 
za…otwarty i serdecznie zapraszamy w nasze progi, zapewniając, 
że zrobimy wszystko, by atmosfera z soboty 29 lutego trwała 
w naszej szkole na zawsze. W końcu to szkoła z klimatem!

     Wiesława Herman

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje 
Koronawirus i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorącz-
ka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, to: bezzwłocznie 
powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną tel. 
502-281-673 lub w przypadku nasilonych objawów zadzwoń 
pod numer alarmowy 112 lub zgłoś się bezpośrednio do oddzia-
łu zakaźnego – najbliższy oddział tel. 33 854-92-00. Infolinia  
w sprawie koronowirusa – 800-190-590. Pamiętaj, w przypadku 
kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie masz jeszcze obja-
wów pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami aby 
nie doszło do rozprzestrzenienia się wirusa. Wszelkie wątpliwości 
dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj telefonicznie lub 
innymi metodami zdalnej konsultacji. Nie zgłaszaj się sam do 
przychodni POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony w okre-
ślonym terminie) ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniej-
szego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne. 
Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażeniem 
wszystkich pozostałych osób w poczekalni. 
• Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym 
 na bazie alkoholu.
• Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
• Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową 
 chusteczką kiedy kaszlesz lub kichasz.
• Nie zbliżaj się do osób chorych.

KOMUNIKAT!
W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa  

i w trosce o zdrowie seniorów Rada Programowa Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku podjęła uchwałę w dniu 10.03.2020 r. 
o zawieszeniu wszystkich zajęć do 31.03.2020 r.

W zależności od rozwoju ryzyka choroby Rada Programowa 
UTW będzie podawać dalsze komunikaty.

teleporad, recepty wystawiane są telefonicznie lub internetowo, 
a szczepienia zostały tymczasowo odwołane. Natomiast klienci 
laboratorium analitycznego Med-Lab-Suchanek o chorobie nie 
wspominają wcale, a testu na koronawirusa nie ma w ofercie.  Za-
ostrzone środki ostrożności zastosowano również w kościołach. 
Biskup kościoła ewangelicko-augsburskiego zalecił  duchownym, 
by rozdawali opłatek jedynie na rękę oraz umożliwili parafianom 
korzystanie podczas Komunii z małych kielichów, a jeżeli nie bę-
dzie to technicznie możliwe, udzielali Komunii przez zanurzenie 
opłatka w winie. Poprosił ich również, aby myli i dezynfekowali 
swoje dłonie przed rozdawaniem Komunii i szczególnie starannie 
dezynfekowali naczynia komunijne. Podobna sytuacja ma miejsce 
w kościele rzymsko-katolickim, gdzie wiernym, którzy nie czują 
się na siłach zaleca się pozostanie w domu i uczestnictwo w Mszy 
św. za pośrednictwem radia lub telewizji. Księża przypominają 
też o możliwości przyjmowania komunii do ręki i przekazywaniu 
znaku pokoju przez skinięcie głową.                  Karolina Francuz

KORONAWIRUS 
Sytuacja w Ustroniu

Zgłaszaj telefonicznie!
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JAK ZOSTAĆ PSZCZELARZEM

Pszczoły praktycznie może hodować 
każdy, wystarczy spełnić kilka wymogów 
prawnych. Każda pasieka powinna być 
zarejestrowana u Powiatowego Lekarza 
Weterynarii, każdy pszczelarz powinien po-
siadać pracownię pszczelarską spełniającą 
wymogi Powiatowego Lekarza weterynarii 
oraz posiadać książeczkę sanitarną, a jeżeli 
chce sprzedawać miód, powinien zareje-
strować sprzedaż bezpośrednią lub rolniczy 
handel detaliczny. Jeżeli spełnisz te wymogi 
i nadal masz chęć nabyć pszczoły, to należy 
zdobyć niezbędną wiedzę, najlepiej zapi-
sać się do Koła Pszczelarzy, ale takiego  
w którym prowadzone są zajęcia edukacyj-
ne, dobrze jest też zaprzyjaźnić się z jakimś 
pszczelarzem, który chętnie podzieli się 
swoim doświadczeniem i pomoże w począt-
kowym okresie. Ważną sprawą są uczulenia 
szczególnie na jad pszczeli, więc jeżeli ktoś 
jest uczulony na użądlenia w takim stopniu, 
że niezbędna jest wizyta u lekarza, to nie 
polecam pszczelarstwa. Niewielkie opuch-
nięcia po użądleniu to normalny objaw 
i z czasem one zanikają, a pszczelarz na-
biera odporności i każde następne użądlenie 
staje się mniej uciążliwe. 

Zaczynając przygodę z pszczołami po-
winniśmy znaleźć odpowiednie miejsce 
pod przyszłe ule oraz wybrać odpowiedni 
typ ula. Powinny one być tak usytuowane, 
aby nie zagrażały ludziom ani zwierzę-
tom. Niektóre miejscowości w sąsiedz-
twie mają swoje przepisy prawne doty-
czące lokalizacji pasieki, których należy 
przestrzegać. Dobrze jest jeśli w okolicy,  
w której zamierzamy ustawić swoją pasiekę 
nie ma zbyt wielu pszczelarzy ponieważ 
w terenie przepszczelonym jest trudniej 
o pozyskanie większej ilości miodu czy 
pyłku, a wzrasta ryzyko rabunków między 
pasiekami oraz roznoszenia wszelkich 
chorób pszczelich, co w znacznym stopniu 
zniechęca początkujących pszczelarzy. 

Typ ula to ważna decyzja ponieważ praca 

w ulach z dużą ramką, o ciężkich korpu-
sach będzie od nas wymagać większego 
wysiłku fizycznego, a latem kiedy panują 
upały osoby starsze  lub z dolegliwościami 
kręgosłupa mogą  mieć duże problemy. Ule 
z mniejszą ramką wykonane z materiałów 
lekkich są bardziej polecane, ale mogą wy-
magać więcej wiedzy, szczególnie podczas 
zimowli pszczół. Nie polecam kupować 
różnych typów uli z różnymi wymiarami 
ramek, ponieważ będzie to sprawiało wiele 
kłopotów. 

Kiedy wszystko już mamy zakupimy 
pszczoły, osadzimy w ulu i od tej chwili 
zaczyna się nasza przygoda z pszczołami. 
Musimy o nie dbać, aby niczego im nie 
brakowało, cieszyć się patrząc jak wiosną 
noszą pyłek i nektar, a w miarę rozwoju 
rodziny należy poszerzać gniazdo, do-
kładając ramek z węzą i w odpowiednim 
czasie założyć pyłkołapki i pozyskiwać 
pyłek pszczeli, który jest bardzo zdrowym  
i cennym naturalnym produktem pszcze-
lim. W późniejszym okresie zakładamy 
na ul korpusy nadstawkowe na miód  

i czekamy kiedy pszczoły napełnią je mio-
dem. Gdy miód jest już dojrzały możemy 
przystąpić do miodobrania i to jest naj-
przyjemniejsza chwila dla pszczelarza, 
nagroda za pracę, którą się włożyło w ciągu 
całego roku dla pszczół. Tak powinno być, 
ale niestety nie zawsze tak jest. Anomalie 
pogodowe, globalne ocieplenie klimatu, 
monokultury w uprawach rolnych, środki 
do zaprawiania nasion oraz opryski che-
miczne powodują zatrucia i osłabienie 
naturalnej  odporności pszczół na choroby, 
co powoduje osłabienie rodzin pszczelich, 
a nawet wyginięcia całych rodzin i co roku 
ta sytuacja się nasila, co również może 
zniechęcić do zakładania pasieki. Dlatego 
od pszczelarza wymaga się coraz większej 
wiedzy, aby wszelkie anomalie w rozwoju 
lub zachowaniu pszczelej rodziny mógł 
zdiagnozować i podjąć odpowiednie środki 
zaradcze, a nawet przewidzieć je wcześ-
niej i do nich nie dopuścić. Pszczelarze  
z dużym doświadczeniem nieraz nie muszą 
zaglądać do ula, wystarczy im zerknąć na 
wylot i wiedzą, co się w nim dzieje po 
pszczołach, które wlatują i wylatują z ula. 
Po brzęczeniu pszczół na pasiece można 
ocenić, które mają zamiar nas użądlić,  
a które latają koło nas tylko z ciekawości. 
Decydując się na hodowlę pszczół musimy 
pamiętać o tym, że będziemy im musieli 
poświęcić wiele godzin nieraz ciężkiej 
pracy, terminowości zabiegów w poszcze-
gólnych etapach rozwoju w ciągu całego 
roku. Każde zaniedbanie czy nieterminowe 
wykonanie zabiegów odbije się negatywnie 
czy to na ilości pozyskanego miodu, czy 
zdrowotności pszczół, a nawet wyginięciu 
całych rodzin pszczelich. Hodowla pszczół, 
obserwacja ich ciężkiej pracy, kiedy latają 
po naszych sadach, ogrodach, parkach  
i lasach zapylając wszelkie rośliny przynosi 
wymierny efekt nie tylko pszczelarzowi, 
ale wszystkim dookoła w postaci dużych 
plonów zebranych z pól, ogrodów, działek.  
W Ustroniu od 90 lat działa Koło Pszcze-
larzy i serdecznie zapraszamy wszystkie 
osoby zainteresowane pszczelarstwem, nie 
tylko przyszłych pszczelarzy, na nasze spot-
kania, które odbywają się w każdą ostatnią 
niedzielę miesiąca w Nadleśnictwie Ustroń 
o godzinie 9 rano. Kontakt dla zaintere-
sowanych tel. 504 094 254.    
                                       Karol Nogawczyk 

   prezes Kola Pszczelarzy w Ustroniu

Porady dla osób które mają zamiar stać się pszczelarzami amatorami.

Malownicza zima w pasiece, niestety nie w tym roku.

Podstawowe wyposażenie pracowni pszczelarskiej.
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Podobnie było i w tym roku, a w prze-
glądzie wzięły udział 4 zespoły, które 
przygotowały różnorodne, a zarazem bar-
dzo ambitne i ciekawe spektakle. Zespół 
teatralny „Figliki” z MDK „Prażakówka” 
pod opieką Janiny Barnaś i Agnieszki 
Woźniak przedstawił dzieło „Adonis ma 
gościa”. Przedstawiało ono historię pewnej 
papugi o imieniu Adonis, która uważała 
siebie za księcia, a swoją klatkę nazywała 
pałacem. Nieświadomy istnienia świata 
poza nią Adonis żył w słodkiej iluzji,  
a dostarczane przez „służących” codzienne 
porcje jedzenia były wszystkim, czego 
potrzebował. To zmieniło się, gdy do jego 
klatki trafiła wrona potrącona przez samo-
chód. Wolny ptak wyjaśnił Adonisowi jak 
wygląda świat, opowiedział mu o swojej 
rodzinie, przyjaciołach, śmiechu, a nawet 
nauczył go latać. W efekcie bohaterowie 
zaprzyjaźnili się i razem zaplanowali 
ucieczkę z klatki. Kolejno wystąpił zespół 
teatralny „Razem” z SP-6, który pod opie-
ką Lucyny Raszki przygotował przedsta-
wienie „Trudny scenariusz”. Przedstawiał 
on historię chłopca, który w ramach zada-
nia domowego musiał napisać scenariusz. 
To zadanie jednak było dla niego trudne, 
więc o pomoc poprosił siostrę. Wraz z nią 
stworzył scenariusz, który nawiązywał do 
historii z bajek znanych i lubianych. Histo-
rie te aktorzy przedstawili w alegorycznej 
formie, był więc Król, który panował na 
Równicy, była też świta, byli rycerze,  
a nawet Czarny Rycerz, czyli Rokita  
z Równicy. W tej adaptacji Kopciuszek 
ubrany był w strój cieszyński, a Dziew-
czynka z zapałkami marzła pod Studnią 
Trzech Braci śpiewając „U stóp Czantorii”. 
Następnie wystąpiły „Figliki” z MDK 
„Prażakówka” prowadzone przez Janinę 
Barnaś i Agnieszkę Woźniak ze spekta-
klem „Chodź na słówko”. W tym przedsta-
wieniu poznaliśmy historię Słówka, które 
było brzydkie i czuło się przez to samotne 
oraz odtrącone. Jednak dzięki pomocy od-

SPEKTAKLE CIEKAWE I AMBITNE

danej przyjaciółki Słówko zrozumiało, że 
wcale nie musi być brzydkie i że nawet ono 
może odnaleźć swoje miejsce na świecie. 
W tym przedstawieniu aktorzy odegrali 
uosobione słowa, pojawiły się również 
postacie takie jak Piłeczka czy Słownik,  
a na zakończenie wszystkie postacie przed-
stawiły widowni rymowane motto, które 
zawierało ponadczasowe przesłanie mó-
wiące o równości i akceptacji. Ostatnim 
zespołem była grupa „The Canto Deo”  
z SP-1 pod kierownictwem Mariety Front, 
która wystawiła spektakl „Królowa Śnie-
gu”. Scenariusz oparty na dziele Hansa 
Christiana Andersena o tym samym tytule 
przedstawiał historię Kaja i Gerdy oraz ich 
wyjątkowej miłości, która była silniejsza 
nawet od złych mocy Królowej Śniegu. 
W tym przedstawieniu uwagę przyciągała 
bogata scenografia i elementy taneczne. 
Po przedstawieniach nadszedł czas na 
obrady jury w którego skład wchodzili: 
Krystyna Krysta – polonistka, Barbara 
Nawrotek – Żmijewska – dyrektor MDK 
oraz przewodniczący jury, aktor Tomasz 
Krupa. W czasie półgodzinnej przerwy 
przeznaczonej na obrady na scenie pojawił 
się aktor Szymon Pilch, który poprowa-
dził warsztaty aktorskie. Oprócz wiedzy 
i cennego doświadczenia dostarczyły one 
aspirującym aktorom sporą ilość ruchu 
i dobrej zabawy. Następnie na scenie 

ponownie pojawiła się Barbara Nawrotek-
-Żmijewska, która wraz z Tomaszem Kru-
pą i pracownicą MDK Anną Darmstaedter 
wręczyła nagrody zespołom: 1 miejsce ex 
aequo zdobyły zespoły „Figliki” z MDK 
„Prażakówka” i „Razem” z SP 6, a 2 miej-
sce ex aequo „Figliki” z MDK „Prażaków-
ka” i  „The Canto Deo” z SP-1. Przyznano 
także  nagrody dla najlepszych aktorek  
i aktorów, a otrzymali je: Miriam Mocarska, 
Karolina Chwastek, Julia Gawlas, Hanna 
Hałat, Franciszek Chrapek oraz Filip Kłos. 
Wszystkie zespoły zaproszone zostały do 
wystawienia swoich spektakli w ramach  
XXII Ustrońskich Spotkań Teatralnych  
w MDK „Prażakówka” 11 marca o godzi-
nie 10.                         Karolina Francuz

Ustroński Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych jest już nie lada tradycją, 
a w tym roku tradycji ponownie stało się zadość. 24 lutego w Sali Widowiskowej 
Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka” odbyła się 15 edycja wydarzenia w którym 
udział od lat biorą zespoły teatralne tworzone przez uczniów ustrońskich szkół oraz 
podopiecznych MDK.

Poziom był wyrównany, więc jury postanowiło wyróżnić wszystkie zespoły.                                                      Fot. K. Francuz

Scenografia, muzyka i stroje aktorów pięknie 
dopełniały ambitne spektakle.  Fot. K. Francuz 
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B I B L I O T E K A POLECA  
Seweryna Szmaglewska – „Dymy nad Birkenau”

Seweryna Szmaglewska po aresz-
towaniu przez gestapo spędziła 
dwa i pół roku w obozie Auschwitz-
-Birkenau, gdzie doświadczyła wy-
czerpującej pracy fizycznej i kilku 
ciężkich chorób. Gdy w styczniu 
1945 r. więźniów obozu pognano 
w marszu śmierci, udało jej się 
uciec. Pisarka była jedyną Polką 
zaproszoną do złożenia zeznań  
w procesie norymberskim. Naj-
nowsze wydanie zawiera niepub-
likowane listy z obozu, rysunki  
tworzone w trakcie pisania, frag-
menty najważniejszych recenzji 
oraz wypowiedzi samej autorki 
o książce. 

José Ortega y Gasset  – „Bunt mas”

Jedno z najważniejszych dzieł myśli 
społecznej XX wieku. Zbiór esejów, 
dotyczących europejskich przemian 
społeczno-kulturowych, które miały 
miejsce na początku ubiegłego wie-
ku. Według autora bunt jest tym, 
co ma oddzielić naszą epokę od 
całej wcześniejszej historii. Książka 
nadzwyczaj aktualna, co może być 
faktem zaskakującym zważywszy na 
to kiedy powstała.
José Ortega y Gasset (1883-1955) 
był hiszpańskim filozofem i eseistą,  
„Bunt mas” uważa się za jego czo-
łowe dzieło.

Po naszymu...

Przeznaczone są na przepusty przy wjeździe.  Zdecydowaliśmy 
się na taki system, który można w każdej chwili zdemontować 
i wyciągnąć w razie przebudowy zjazdu. 
Czyli nie przenoszą panowie potoku, bo i takie głosy się 
słyszy?
Tam nie ma żadnego potoku. Jest zaniedbany rów melioracyjny, 
w którym płynie  woda albo nie, i ten ciek z prawdziwym potok-
iem nie ma nic wspólnego. 
Wróćmy na chwilę do początku, dlaczego zdecydowaliście 
się panowie na zakup tego terenu?
Jest to teren o dużym potencjale, w strategicznym miejscu 
-  przyszłościowy, więc kiedy pojawiła się taka możliwość pos-
tanowiliśmy go kupić.  Miasto Ustroń jest atrakcyjne, na pewno 
będzie się rozwijać i rozbudowywać, a jesteśmy przekonani, że 
teren między ul. Cieszyńską, a Stawową jest bardziej odpowiedni 
na te cele niż górskie zbocza. 
To przejdźmy do planów, mówicie panowie, że teren przy-
gotowywany jest pod inwestycję, pod jaką?
W studium zagospodarowania przestrzennego  miasta Ustronia są 
zapisy, zgodnie z którymi teren przeznaczony jest pod zabudowę 
związaną ze sportem, turystyką, wypoczynkiem  i rekreacją.  
W tym też kierunku, poszerzonym o zabudowę mieszkaniową  
chcemy podążać. Nie uważamy, by obecnie kolejne obiekty tu-
rystyczne były  w mieście potrzebne i mogły na siebie zarabiać. 
Firma, którą panowie prowadzicie znana jest z budowania, 
dzierżawy i sprzedaży hal produkcyjno-magazynowych. Naj-
bardziej znanym chyba przykładem jest park przemysłowy 
w Bażanowicach. Mieszkańcy boją się, że teren zostanie 
przeznaczony na coś takiego. 
Na pewno nie hale, nie chcemy też, by powstał tam supermarket, 
ani hotel na miarę Gołębiewskiego, bo i takie głosy słyszymy. 
Biorąc pod uwagę konieczność rozwoju Ustronia i zainteresowanie 
nieruchomościami na terenie miasta, najbardziej logiczne byłoby 
przeznaczenie łąki na cele mieszkaniowo-usługowe.  Oczywiście 
nie od nas to zależy. Łąka była urokliwa, ale w gruncie rzeczy 
był to nieużytek, z nieuregulowanymi problemami wodnymi, 
a miejscami i śmietnisko, wystarczy spojrzeć na zdjęcie (str. 5). 
Zależy nam, żeby w tym wyeksponowanym miejscu powstało 
coś wyjątkowego, a tereny ze spójną i dobrze wkomponowaną 
w przestrzeń  zabudową mieszkaniową też mogą być wyjątkowe. 
Nie ma się co oszukiwać łąki tego typu w centralnym położeniu,  
w nowoczesnym uzdrowisku, raczej nie mają racji bytu. Zaś 
uporządkowane i nieingerujące w obszary górskie budownictwo 
mieszkalne ma sens. 

(cd. ze str. 5)

NIE CHCEMY BUDOWAĆ 
DRUGIEGO MANHATANU

Obszary zielone w uzdrowisku są potrzebne.
Oczywiście i jesteśmy za ich ochroną, jednak trudno do takich 
terenów zaliczyć w pełni uzbrojony teren w ścisłym centrum 
miasta w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej. Nam jako właścicielom zależy na jak najkorzyst-
niejszym wykorzystaniu terenu, ale bez szkody dla atrakcyjności 
miasta. Miasta, które miało prawo pierwokupu tego terenu, 
ale z niego nie skorzystało. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż 
na początku to Ustroń był właścicielem gruntu, który prze-
kazał Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” na cele związane 
z budownictwem mieszkaniowym. Spółdzielnia sprzedała nam 
nieruchomość za zgodą miasta, ale wcześniej miała plan budowy 
potężnego osiedla mieszkaniowego z 10-piętrowymi blokami. 
My nie chcemy budować drugiego Manhatanu. Warto zwrócić 
uwagę, że obowiązująca ustawa o uzdrowiskach bardzo rygo-
rystycznie podchodzi do terenów zielonych, określając nawet 
do kilkudziesięciu procent obszar powierzchni biologicznie 
czynnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę. Jeżeli 
będzie taka możliwość stworzymy tam, zgodnie z pierwotnymi 
przeznaczeniem, piękne osiedle mieszkaniowe z dużą ilością 
zieleni, może jakimś parkiem i wodą, bo pod skarpą wybija 
źródło. Osiedle otwarte i takie, które nie będzie zasłaniać pięk-
nego widoku, jaki rozciąga się na miasto z „Kolarczykówki”. 
Jak na razie, widok ten zasłaniają stare topole rosnące wzdłuż ul. 
Cieszyńskiej. Proszę mieć na uwadze, że utrzymywanie zieleni 
na tak atrakcyjnym terenie nie byłoby racjonalne i ekonomiczne, 
nawet, gdyby był to teren miejski, zwłaszcza że i tak trzeba 
ponosić koszty utrzymania, bo gdy się nic nie robi, efekt jest 
taki, jaki my zastaliśmy. 
Jak teren jest skomunikowany z ulicami miasta i czy 
wybudowanie osiedla mieszkaniowego nie zaburzy komu-
nikacji?
Z pewnością nie, a może usprawnić komunikację. Jeden wjazd 
na naszą nieruchomość jest za przystankiem autobusowym 
na ul. Cieszyńskiej, tam miała być poprowadzona droga do 
basenu, który miał powstać za szkołą. Basen nie powstanie 
w tym miejscu, ale w dalszym ciągu jest tam działka miejska 
i działka parafii ewangelickiej. Czy ktoś wyobraża sobie dojazd 
do nich ul. Stawową? Projektujemy drogę, która mogłaby być 
dojazdowa i jesteśmy otwarci na uzgodnienia. Na przykład 
takie, żeby połączyć tą drogę z drogą przy szkole, żeby rodzice 
nie musieli zawracać na ul. Daszyńskiego, a mogli wyjechać od 
szkoły wprost na ul. Cieszyńską. Alternatywą dla miasta jest 
wybudowanie drogi bliżej osiedla. Drugi wjazd na nasz teren 
znajduje się naprzeciwko miejsca, do którego ma dochodzić 
droga zbiorcza. Na razie powstał pierwszy odcinek tej drogi – ul. 
Pod Skarpą, ale w przyszłości mają powstać dalsze odcinki do ul. 
M. Konopnickiej i do ul. Cieszyńskiej. To ostatnie skrzyżowanie 
miało mieć formę ronda, do którego dochodziłby również wyjazd 
z naszego terenu. 
Dziękuję za rozmowę.            Rozmawiała: Monika Niemiec
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Po naszymu...

tograficzne przy Szkole Podstawowej nr 2, 
kierowane przez nauczyciela Jana Szlaura.  
Fotka pochodzi z przełomu lat 1964/1965, 
a ujęto ją z perspektywy skrzyżowania 
ówczesnej ul. 22 Lipca (dziś I. Daszyń-
skiego) oraz Cieszyńskiej. Po lewej stronie 
podziwiać możemy budynek znany pierwot-
nie jako „Meblownia”, a później „Savia”. 
Wzniesiono go w 1897 r. jako zakład filialny 
cieszyńskiej fabryki mebli giętych Jacoba  
i Josefa Kohnów, który, świetnie prosperu-
jąc i zatrudniając wiele osób (w tym także 
kobiety), działał w Ustroniu do 1923 r. Na 
przestrzeni kolejnych lat gmach mieścił 
ośrodek kolonijny, przedszkole, Szkołę Rol-

 W 
dawnym

Ustroniu
Tym razem prezentuję kolejne zdjęcie, 

zaczerpnięte z „Kroniki Szkolnej w ujęciu 
fotoreporterskim”, w której znalazły się 
prace, wykonane przez Szkolne Koło Fo-

niczą, internat, mieszkania, biura, magazyny 
i składy spółdzielcze, biuro „Ruchu”, serwis 
„Eldomu”(szyldy widoczne na zdjęciu), 
a w końcu dom towarowy „Krokus” sieci 
„Savia”, pod koniec swej działalności na-
leżący do „Tesco”(zamknięty w kwietniu 
2018 r.) W głębi widoczny jest Dom Zgro-
madzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola 
Boromeusza. Natomiast mały budynek po 
przeciwnej stronie drogi pierwotnie należał 
do rodziny Hoheiselów (właścicieli sąsied-
niej willi „Olga”), którzy prowadzili w nim 
firmę „Hoka” (skład węgla, a później arty-
kułów elektrotechnicznych). Dziś znajduje 
się tam kwiaciarnia.         Alicja Michałek

Witejcie ludeczkowie
Widzicie jaki mómy tyn czas – wiadómo 

w marcu jak w garcu. Tóż je wszycko: 
nejwiyncyj wiatru, a ponikiedy aji deszcz 
padze i śniyg, co przeca latoś je jako to 
prawióm jyny na lykarstwo. Trzeja jakosi 
dotrwać do wiosny, a każdy mo na to in-
sze sposoby. U nas łostatnio je zaś sporo 
takich spotkań z darmowymi badaniami. 
Tóż byłach na jednym takim, choćby po 
to, coby Wóm to łopisać. Prziszło nas 
tam isto dwacet, takich kierym już stuknył 
siódmy, aji też łósmy krziżyk. Zaroziutko 
przi dwiyrzach taki młody łorganizator 
prawi: „Nie bójcie sie, garców Wóm nie 
bydymy wciskać!” No dobrze, bo garców 
móm doś, coby jyny dycki było co wrazić 
do garca. 

Siedli my na stołki i zrobił taki pokaz, 
jako łobsłógować maszyne, kiero nóm 

ukoże wszycki choróbska. Nó, nic takigo, 
przez pore minut w rynce trzeja dzierzeć 
kónsek żelaza, podłónczóny do jakigosi 
kómputera i ani sie nie nazdosz, a już po 
badaniu i potym dajóm Ci papiórek, kaj 
mosz wypisane rozmaite swoji niedostat-
ki. Ale jakbyście myśleli, że na tym sie 
skóńczyło, o ni! Tyn chłop mioł takóm 
godke, żech jeszcze takigo zdałoby sie 
wygodanego faceta nie słyszała. Wszyscy 
siedzieli cicho, jak kiery co powiedzioł, 
to go łobsztorcowoł, a nadowoł na do-
chtorów i szpitole przez godzine, że hej!

Tóż prawił: „Dochtorzi przepisujóm 
coroz wiyncyj lyków, bo sie jim to łopłaci, 
nie chcóm wylyczyć, jyno tak pacjyntym 
manewrujóm, coby do kóńca życio był 
łod dochtora uzależnióny”. Cosi w tym 
je prowdy, ale tyn wieszoł psy na doch-
torach do przesady. Ukazowoł rozmaite 
zdjyncia i dowoł do zrozumiynio, że nic 
nie wiymy jako se nimocny człowiek mo 
radzić. I łón też tego nie powiedzioł. 
Straszył niesamowicie i wyśmiywoł sie 
z bezradności nimocnych, a niejedyn 
mu przitakowoł, bo każdy przeca wiy, 
że moc sie wystoi, coby uzyskać jakóm 

pumoc przi choróbsku. Ukazowoł jako 
lyczóm w Polanicy materacami z mag-
nesym i strasznucnie to przichwoloł, tóż 
rozmyślałach, co tu je grane? Przeca 
chłop nie bydzie za darmo przez godzi-
ne tak sie wysiloł. Nó i doista, kożdymu  
z nas wyszło, że sóm my fest nimocni i bez 
tych materaców dłógo już nie pożyjymy. 
Kosztuje to pore tysiyncy, ale czego sie 
nie zrobi by być zdrowym? A łón załatwi 
kredyt w banku, no zdałoby sie, że wszy-
cko dlo klijynta i interes kwitnie. Nie 
wiym wiela ludzi sie na to skusiło, bo jo 
hónym wyszła. 

Jo nierada chodzym do dochtora, jyny 
roz za kiedy po jaki recepis, ale muszym 
stanóć w ich łobrónie. Przeca nielza 
wcisnóć wszyckich dochtorów do jednego 
miecha, bo sóm tam i dobrzi zaangażo-
wani fachowcy, dyć każdy też ło takich 
słyszoł, abo aji widzioł.  

Ale jak sie nie bojicie, że Was tam ganc 
łobałamucóm, to werci taki „bezpłatne 
badani” zaliczyć. Łogłoszyń wszyndzi 
pełno. Je to dycki jakisi nowe doświad-
czyni. 

                    Staro ustrónioczka
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7.764.785.825 KONTRA 
1.552.957.165.000.000.000
Pierwsza z tytułowych liczb określa wielkość ludzkiej populacji, druga mówi nam, 
ile owadów żyje na Ziemi, jest ich 1 trylion, 552 biliardy, 957 bilionów, 165 mi-
liardów. O tym m.in. mówił Aleksander Dorda, dobrze znany naszym czytelnikom 
z artykułów w cyklu „Bliżej Natury”, które publikujemy na łamach tygodnika. Jak 
sama nazwa wskazuje felietony Dordy dotyczą tematów związanych z otaczającymi 
nas dziełami natury. Podobne tematy porusza on również na swoich prelekcjach.

Jedna z takich prelekcji odbyła się 20 
lutego w Izbie Historyczno-Przyrodniczej 
ustrońskiego Nadleśnictwa, a zatytułowa-
na była „Terra Insecta – impresje z Planety 
Owadów”. Genezą wykładu połączonego 
z pokazem prezentacji multimedialnej był 
fakt, że to właśnie owady są najliczniejszą 
grupą istot zamieszkującą naszą planetę. 
Co więcej, gdyby na prawdę zechciały, 
to gatunek ludzki mogłyby unicestwić  
w zaledwie kilka minut. Jednak w starciu 
„człowiek kontra owad” zdecydowa-
nie górujemy, a to za sprawą większych 
rozmiarów, siły i intencji, które u nas 
w przeciwieństwie do owadzich braci 
zdecydowanie częściej są złe. Prelegent 
rozpoczął od przedstawienia zebranym 
największego i najmniejszego owada, 
powiedział także co nieco o entomologii, 
czyli dziale zoologii zajmującym się owa-
dami. Następnie A. Dorda przeszedł do 

przedstawienia pajęczaków, a ciekawost-
ką dla mnie okazał się fakt, że w tej grupie 
znajdują się również skorpiony, kleszcze 
i roztocza, poznaliśmy także różnice mię-
dzy pająkami a owadami, które pokazał na 
przykładzie ilości nóg. Kolejną ciekawą 

informacją okazało się stwierdzenie, że 
najbardziej zabójczymi owadami na ziemi 
są komary, gdyż to właśnie one poprzez 
kontakt z krwią są sprawcami zachoro-
wań i rozprzestrzeniania się na przykład 
malarii. Po przekazaniu tych jakże cieka-
wych informacji prelegent przeszedł do 
przedstawienia argumentów, które prze-
mawiają na rzecz owadów. Rozpoczął od 
stwierdzenia, że to, co owady wymyśliły 
to... skrzydła. Kolejnymi argumentami 
udowodnił, że zwierzęta te w istocie są 
wyjątkowe i mają swoje niepowtarzalne 
cechy. Jest to na przykład przemiana 
pokoleń, której przykładem jest motyl  
i jego droga od larwy do barwnej postaci 
dorosłej. Wspomniano również o życiu 
rodzinnym owadów takich jak mrówki, 
tańcu pszczół, które przekazują sobie 
informacje przez poruszanie się, życie 
pod wodą pająka topika, czy skutecz-
ność polowań ważki, które udają się  
w 95%. Kolejnymi wyjątkowymi cechami 
okazały się zabójcze instynkty modliszek  
i biedronek, a także pająków, które zjadają 
od 400 do 800 mln ton mięsa. Podziw 
wzbudziły także fotografie wymyślnych 
wzorów, tworzonych przez korniki,  
a także rzeźby ze stopu aluminium wlane-
go do opuszczonego mrowiska. Następnie 
przyszedł czas na przedstawienie niesa-
mowitych form ochronnych takich jak ka-
muflaż, żądło, toksyny czy upodabnianie 
się do innych, groźniejszych gatunków. 
Wspomniane zostały także owady, które 
„zyskały” na ociepleniu klimatu. W prak-
tyce oznacza to, że ich populacja znacznie 
się zwiększyła, a coraz wyższe temperatu-
ry temu wzrostowi sprzyjają. Przykładem 
jest szarańcza, która obecnie stanowi 
plagę w Afryce, a jej inwazji spodziewają 
się również mieszkańcy Chin. Ostatnim 
zagadnieniem był przegląd pięknych form  
i barw, tak więc na zdjęciach zobaczyli-
śmy oczywiście motyle, ćmy, sympatycz-
ne ryjkowce, stonki, strojnice, pluskwiaki, 
muchy i muchówki. Wykład zakończył 
się wzmianką o domkach dla owadów 
zapylających. Są one świetnym sposo-
bem na wsparcie wymierających pszczół  
i chrząszczy, których liczebność w ciągu 
ostatnich 35 lat spadła aż o 45%.

                                 Karolina Francuz  

Fot. A. Dorda

Ustrońscy strażnicy miejscy po raz kolejny przekonali się, że pomysłowość ludzka nie zna granic. Na ul. Sanatoryjnej przyłapali turystę, 
który czerpał prąd z latarni ulicznej. Był mu potrzebny m.in. do zasilania mini kuchenki.                                                Fot. Straż Miejska 
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Kolejne dwa mecze ligowe rozegrały ostatnio koszykarki TRS 
„Siły”. 27 lutego rywalem była drużyna ŻAK Żory, która ma 
w swoich szeregach niewysokie dziewczyny, ale za to bardzo 
szybkie i skuteczne. W tym meczu nie było zbyt wielu akcji 
rozegranych atakiem pozycyjnym, natomiast był to mecz szyb-
kich ataków z obu stron. Każda z drużyn postawiła na walkę  
o przejęcie piłki i jak najszybsze skończenie swojej akcji. Niestety 
ustronianki miały problem ze skutecznym skończeniem własnej 
akcji pod presją gry obronnej przeciwnika. Po trzeciej kwarcie 
„Siła” przegrywała tylko jednym punktem 39 : 40, ale kilka błę-
dów w ostatniej odsłonie meczu pogrzebało szansę na wygraną. 
Był to kolejny mecz walki, który do końca trzymał w napięciu. 

Kolejny mecz zespół TRS „Siła” rozegrał 5 marca z UKS 
Orzeł Jaworzno. Mecz z Jaworznem miał być przełamaniem 
dwóch kolejnych meczów bez zwycięstwa i tak też się stało.  
W drużynie gości zabrakło tylko jednej zawodniczki (było 9,  
a w tej kategorii wiekowej wymagana liczba zawodniczek` to 10), 
by móc rozegrać oficjalny mecz. W tej sytuacji gra się normalnie, 
sędziowie liczą punkty i piszą protokół, jednak z góry wiadomo, 
że będzie walkower, czyli 20:0. Drużyna z Ustronia od począt-
ku prowadziła w tym meczu, jednak zawodniczki z Jaworzna 
walczyły do końca i nawet wygrały trzecią kwartę tego meczu. 
Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 49:29 dla „Siły”. Po 
czterech meczach w finale B koszykarki z Ustronia zanotowały 
dwa zwycięstwa i dwie porażki.

DWA ZWYCIĘSTWA I DWIE 
PORAŻKI

Z piłką kozłuje kapitan drużyny Noemi Grabiec.

21 i 29 lutego grupy młodsza i starsza KS Nierodzim wzięły 
udział w turniejach zorganizowanych w Zebrzydowicach. Były 
to spotkania towarzyskie, a trenerzy chcieli, aby dzięki nim 
młodzież spędziła aktywnie weekend, mierząc się z kolegami z 
innych miejscowości w formie rozrywki i zdrowej rywalizacji. 

Grupa młodsza KS Nierodzim rozegrała mecze z drużynami: 
Orzel Moszczenica (0:6), Spójnia Zebrzydowice B (1:7), Gra-
nica Ruptawa (3:3), Wisła Strumień B (0:5). Zespół wystąpił w 
składzie: Bartosz Czura, Serafin Wiktor, Igor  Pawlitko, Tobiasz  
Karosek, Marcin Świerczek, Wojciech Kuśnierz, Piotr Paszek, 
Kacper Kulczyk, Maksymilian Lemański.

Grupa starsza KS Nierodzim rozegrała mecze z drużynami: 
Polomia Połomień (6:5, bramki: Hoch - 3, Graczyk, Lustra, 
J. Mrowiec), Spójnia Zebrzydowice (0:5), Football Academy 
Jastrzębie Zdrój (2:1, bramki: Hoch - 2), Wisła Strumień (0:4). 
Zespół wystąpił w składzie: Hubert Baczek, Gracjan Graczyk, 
Beniamin Hoch, Błażej Jaworski, Adam Kustra, Jakub Mrowiec, 
Aleksander Mrowiec, Maciej Konderla, Filip Kruszyński, Marcin 
Świerczek. 

ROZRYWKA I RYWALIZACJA
Grupa starsza KS Nierodzim.

*   *   * Klub Sportowy Nierodzim ogłasza nabór na zajęcia z piłki 
nożnej dla dzieci w grupach wiekowych 2008-2010 oraz 2011-
2013. Jak zachęcają działacze klubu, zajęcia prowadzone są 
z pełnym zaangażowaniem oraz pasją do piłki nożnej pod 
opieką licencjonowanych trenerów. Tu zaczyna się Fuutbol 
- czekamy na Ciebie! Informacje - tel. 504-542-507. 

 
W ubiegłym tygodniu zaprosiliśmy do wzięcia udziału w II 

edycji konkursu z okazji Dnia Kobiet, w którym nagrodami są 
bony podarunkowe o wartości 50 zł do zrealizowania w Drogerii 
Dr Libro, ul. A. Brody 8a. Na 1. stronie GU 10/2020 zamieści-
liśmy zdjęcia 15 aktywnych i pracowitych kobiet, związanych 
z Ustroniem. Należy rozpoznać panie oraz zapisać ich imiona 
i nazwiska zgodnie z numeracją. Nie głosujemy!

Doszły nas słuchy, że zadanie jest trudne, więc przedłużamy 
czas na rozwiązanie do poniedziałku 16 marca. Rozwiązania 
można przynosić na kartce do redakcji (Rynek 4, od poniedziałku 
do piątku w godz. 8-16) lub wysyłać mailem: gazeta@ustron.pl. 

Celem konkursu jest przybliżenie postaci kobiet, bez których 
pracy i zaangażowania trudno byłoby wyobrazić sobie Ustroń. 
Zachęcamy do rozmów i wymiany informacji oraz zajrzenia do 
Gazety Ustrońskiej, na łamach której panie często się pojawiają. 

KONKURS KOBIETY USTRONIA
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www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY – USTROŃ. (33)854-
53-98. 

KOMANDOR – Cieszyn, 
ul. Stawowa 27 – szafy, gar-
deroby,  zabudowy wnęk  
z drzwiami przesuwanymi  
i nie tylko... Zamów bezpłatny 
pomiar. RATY 0% 728-340-
518, 33 854-22-57. www.ko-
mandor.pl

Bilety autokarowe, lotnicze, 
promowe. Mea Travel, Ustroń, 
ul. Rynek 3. 33-444-60-40.

Cyklinowanie bezpyłowe par-
kietów, desek. Odnawianie 
schodów. 666-989-914.

Bagażówka - przeprowadzki 
+ ekipa. Usługi transportowe. 
601-478-108.

Mobilny fryzjer. 505-152-958. 
Zadzwoń-przyjadę.

Salon fryzjerski Ella zaprasza, 
518-958-672, ul. Daszyńskiego 
56.

Wynajmę małe 2 pokojowe 
komfortowe mieszkanie na 
osiedlu cieszyńskim w centrum 
Ustronia. 518682805. 

Sprzedam komplet wypoczyn-
kowy w dobrym stanie: tapczan, 
2 fotele, pufa. Cena do ustalenia. 
515-537-104.

Pokój z łazienką do wynajęcia. 
Centrum. 605-635-161.

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE

www.ustron.pl

PORADNIA OD SERCA
Pierwsza i jedyna w powiecie cieszyńskim dziecięca przychodnia 

kardiologiczna przyjmuje małych pacjentów w Ustroniu. Dzieci 
bada lekarz medycyny Sylwia Szudyga. Jeśli nie mają poważnych 
problemów zdrowotnych pozostają pod kontrolą i zgłaszają się na 
wizyty w terminach dobranych indywidualnie. Jeśli problem jest 
poważny trafiają do renomowanych klinik w Zabrzu lub Katowicach 
Ligocie. Jeszcze do końca 2007 roku S. Szudyga, lekarz pediatra  
i kardiolog dziecięcy, przyjmowała w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. 
Przeniesienie się z praktyką na Zawodzie, mogłaby traktować jako 
banicję, jednak tak nie jest. Warunki pracy, jakie stworzono jej  
w Śląskim Centrum Rehabilitacji, dawnych Reptach, pozwalają 
należycie zająć się dziećmi z problemami kardiologicznymi.

WSPÓŁPRACUJĄ
13 marca w remizie na ul. Strażackiej odbyło się walne zebranie 

sprawozdawcze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Ustroń 
Centrum. Prezes jednostki Bogusław Uchroński witał gości: radną 
Marię Jaworską, skarbnika miasta Marię Komadowską, naczel-
niczkę Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowe-
go Alicję Żyłę, prezesa strażaków w Lesznej Dolnej po czeskiej 
stronie granicy Kazimierza Lipkę, przewodniczącego Rady Miasta 
Stanisława Malinę, starostę i wiceprezesa Zarządu Powiatowego 
OSP Czesława Gluzę, burmistrza i prezesa Zarządu Miejskiego 
OSP Ireneusza Szarca, komendanta miejskiego OSP Mirosława 
Melcera, prezesa honorowego Tadeusza Bujoka, byłego prezesa 
jednostki Władysława Michalika.

TRZECI RAZ
26 lipca kończy się najsłynniejszy wyścig kolarski Tour de 

France, a już 1 sierpnia wystartuje Tour de Pologne. (...) Nas 
najbardziej interesują dwa etapy, podczas których peleton prze-
jeżdżać będzie przez Ustroń. Podczas czwartego etapu ze startu 
w Tychach kolarze pojadą przez Oświęcim, Kęty, Porąbkę, Ży-
wiec, Milówkę, Koniaków, Wisłę, Ustroń do mety w Cieszynie. 
Co ciekawe w tym roku Tour de Pologne po raz pierwszy wyje-
dzie poza granice Polski, a stanie się to właśnie 4 sierpnia, gdy 
kolarze wjadą do Cieszyna, następnie przejadą jednym mostem 
na Olzie do Czeskiego Cieszyna i powrócą drugim mostem. 
Ustroński etap wystartuje w Jastrzębiu i następnie kolarze poja-
dą przez Zebrzydowice, Kończyce, Dębowiec, Skoczów, Ustroń 
do Wisły gdzie przejadą 5 pętli po 17,2 km. Wybrała: (lsz) 
 

10 lat temu - 18.03.2010 r.

12.03      Centrum       ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
13-14.03  Na Zawodziu       ul. Sanatoryjna 7    tel. 33 854-46-58
15-16.03  Centrum       ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
17-18.03  Cent. Leków MAX  ul. Daszyńskiego 1     tel. 33 856-11-93
19-20.03   Lawenda      ul. Skoczowska 137   tel. 33 855-10-14

DYŻURY APTEK

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

 Dyżur w godzinach 8.00-22.00. 

16 marca znikam...                                                   Fot. M. Niemiec

12.03 18.00 „Pelcia, czyli jak żyć, żeby nie odnieść sukcesu” 
    – komediodramat, MDK „Prażakówka”(bilet 50 zł)
13.03 18.00 Kobieta idealna – komedia, MDK „Prażakówka”(bilet 
   60 zł)
14.03 10.00 Zabiegana kobieta – IV bieg z okazji Dnia Kobiet,  
   Jaszowiec, DW Kolejarz
14.03 17.00 Spotkanie z Romanem Macurą na temat „Birma-  
   kraj tysiąca pagód”, Muzeum Ustrońskie
15.03   9.00 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa 
   Wędkarskiego „Ustroń”, stawy w Hermanicach
17.03 17.00 Spotkanie z Emilią Dudek na temat „Zrozumieć 
   Iran”, Parafia ewangelicka
26.03 8.00-12.25 Dzień czystego powietrza, SP 3 (zmiana 
          terminu)

11/2020/4/R

9.03.2020 r. został opublikowany przetarg nieograniczony pn.: 
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwe-
stycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych –– termin 
składania ofert – do dnia 24.03.2020 do godziny 8:00.

PRZETARGI
www.ustron.bip.info.pl
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Nie taki dawny Ustroń, 2009 r.                                      Fot. W. Suchta

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) sprzęt do ćwiczeń, 8) imię męskie, 
9) powieści jej domeną, 10) program antywirusowy  
w komputerze, 12) gatunek literacki, 14) podobny do mchu, 
15) kobieta z „Hamleta”, 16) coś idealnego, lecz nieosią-
galnego, 19) awitaminoza-szkorbut, 22) może być słodka, 
23) podrzędne lub złożone, 24) duży wypadek drogowy.
PIONOWO: 2) wschodnia potęga, 3) zalew wodny za 
Czeskim Cieszynem, 4) popularny serial telewizyjny, 
5) przykry zapach, 6) chorobliwi kłamcy, 7) deszcz lub 
śnieg, 11) dane słowo, 13) cukier najwyższej czysto-
ści, 17) pierwiastek chemiczny, 18) koń czystej krwi,  
20) w ekwipunku himalaisty, 21) płynąca woda. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 20 marca.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 9

LUTY ZGUBIŁ ZIMOWE BUTY
   Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Justyna Rozmus 

z Bażanowic. Zapraszamy do redakcji. 

K R Z Y Ż Ó W K A

* 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.
 

Tym razem w losowaniu rozwiązania krzyżówki GU 09/20 pomógł nam 
Kazimierz Heczko, właściciel Galerii Rynek. Szczęście uśmiechnęło 
się do Justyny Rozmus z Bażanowic.                       Fot. K. Francuz

KOMUNIKACJA ZASTĘPCZA
NA CZAS REMONTU KOLEI

Rozkład dostępny na www.kolejeslaskie.com i przez kody QR.

Jak podają Koleje Śląskie, podczas pierwszego etapu inwestycji 
tj. od 16 marca, prace prowadzone będą na odcinku od posterunku 
odgałęźnego Bronów (koło Chybia) do Goleszowa. Oznacza to 
całkowity brak wjazdu na linię wiślańską. Komunikację zastępczą 
do Wisły będą zapewniać dwie linie autobusowe:

LINIA CZERWONA
Bielsko-Biała – Skoczów – Ustroń –Ustroń Zdrój – 
Wisła Uzdrowisko – Wisła Głębce

Każdy autobus będzie skomunikowany w Bielsku-Białej  
z pociągiem z Katowic (i analogicznie w drugą stronę). Na 
odcinku Bielsko-Biała – Ustroń autobusy będą kursować drogą 
ekspresową S52 i „wiślanką” zajeżdżając tylko do Skoczowa. Od 
Ustronia do Wisły Głębiec autobusy będą zatrzymywać się przy 
wszystkich przystankach kolejowych.

LINIA ZIELONA
Czechowice Dziedzice – Zabrzeg – Chybie Mnich – 
Pierściec – Skoczów – Goleszów – Ustroń

Linia obsługiwać będzie wszystkie przystanki kolejowe na 
swojej trasie. Obsługa tej trasy wymaga przejazdu po lokalnych 
wąskich drogach, gdzie zmieści się tylko mikrobus. Wszyst-
kie kursy mają zapewnione skomunikowanie z pociągiem  
z/do Katowic. Pasażerowie dojeżdżający z Pierśca, Zaborza  
i Mnicha do Wisły będą mieli zapewnione przesiadki w Ustroniu 
(lub w Skoczowie) na linię czerwoną. Żeby móc dopasować ja-
dącą linię zieloną do linii czerwonej, wybrane kursy linii zielonej 
zaczynać się będą w Chybiu po skomunikowaniu z pociągiem 
Katowice – Cieszyn.

Dodatkowo przewoźnik postara się wprowadzić specjalne autobusy 
na weekendy, które będą kursować z myślą o osobach podróżujących 
z rowerem oraz wzmocni zespół infolinii i zapewni informatorów w 
pierwszym okresie obowiązywania zmian.
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Mateusz Malina ma za sobą świetny początek 
sezonu. Najlepszy polski freediver rodem  
z Ustronia drugi rok z rzędu wygrał 14. 
edycję Fazza Freediving Championship, 
zawodów, które odbyły się w Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich. W konkurencji statycz-
nej osiągnął wynik 10 minut i 10 sekund, co 
oznacza, że tyle czasu pozostawał pod wodą. 
Nie miał zbyt wiele czasu na świętowanie, bo 
już trenuje do basenowych Mistrzostw Świa-
ta, które odbędą się w czerwcu w Bułgarii. 

Sara Husar, zawodniczka Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Beskidy” zdobyła złoty 
medal Halowych Mistrzostw Śląska Skrzatek 
(U-12) w tenisie ziemnym. W zawodach, któ-
re odbyły się w dniach 7-9 marca w Zabrzu 
tenisistka, podopieczna Aleksandra Panfila, 
wygrała pięć pojedynków nie tracąc przy tym 
ani jednego seta. W rozstrzygających me-
czach pokazała prawdziwą klasę pokonując 
w ćwierćfinale Zuzannę Liberdę z SCS Sokół 
Chorzów 6:0, 6:0, w półfinale Annę Nowicką 
z ŚCT Pszczyna 6:1, 6:3, a w finale Anastasiia 
Hnidets z BKT Advantage Bielsko-Biała 6:1, 
6:1.                                     Fot. M. Niemiec

Michał Niesyt, uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu zajął 21. miejsce w Mistrzostwach 
Polski Młodzików do lat 10 w szachach, które odbyły się końcem lutego w Szczyrku. Zawodnik 
Stowarzyszenia Szachowego „Olimpia” Goleszów w dziewięciu rundach zgromadził pięć i pół 
punktu za cztery zwycięstwa, trzy remisy i dwie porażki. Prezes Olimpii Karol Linert tak 
skomentował wynik: – Dla kilkuset młodych szachistów w jego wieku, takie miejsce pozostaje 
tylko marzeniem, jednak w jego przypadku, po bardzo solidnie przepracowanym okresie 
przygotowawczym i systematycznie osiąganych wynikach w ostatnim półroczu, apetyty były 
mocno rozbudzone. 
9 marca Michał zapisał na swoim koncie kolejny sukces – 1. miejsce w kategorii do lat 10  
w VI Międzynarodowym Turnieju Szachowym Open Petřvald 2020, który odbył się w zaol-
ziańskim Pietwałdzie. 

PO RAZ PIERWSZY 
W KADRZE

Ostatniej niedzieli plasujący się na 
trzecim miejscu w ligowej stawce NMC 
Górnik Zabrze, w spotkaniu 24 serii gier, 
podejmował walczącego o utrzymanie 
Piotrkowianina Piotrków Trybunalski. 
Drużyna z Zabrza przystąpiła do tego 
spotkania w mocno przerzedzonym przez 
kontuzje składzie. Trener Marcin Lijewski 
problemy miał zwłaszcza z obrotowymi, 
ponieważ z trójki zawodników występują-
cych na tej pozycji zdolny do gry był tylko 
jeden. Z tego też powodu po raz pierwszy 
w kadrze meczowej znalazł się Szymon 
Medwid. Wychowanek MKS-u Ustroń 
na parkiecie pojawił się w 20 minucie,  
a zabrzańscy kibice chcąc dodać mu otu-
chy i wiary przywitali go owacją. Ustroń-
ski obrotowy miał w tym spotkaniu jedną 
okazję do pokonania bramkarza przyjezd-
nych, jednak minimalnie chybił, przez co 
nie zwieńczył swojego debiutu zdobytą 
bramką. Mecz zakończył się remisem 
33:33, natomiast w serii rzutów karnych 
większą precyzją i koncenracją wykazali 
się przyjezdni, którzy wygrali 4:1. Pomimo 
tej porażki zabrzanie pozostali na trzeciej 
pozycji.                       Arkadiusz Czapek

WSZYSTKIE MECZE ODWOŁANE
Komisja ds. Nagłych Śląskiego Związku Piłki Nożnej z uwagi na potencjalne zagroże-
nia dla zdrowia i życia uczestników piłkarskich, spowodowane rozprzestrzeniającym 
się koronawirusem COVID-19 oraz biorąc pod uwagę stanowisko Minister Sportu 
o odwołaniu wszystkich imprez sportowych, przesuwa o dwa tygodnie rozpoczęcie 
wszystkich rozgrywek: seniorskich od IV ligi w dół, młodzieżowych i II ligi kobiet 
grupa 3. Nie odbędzie się zatem zaplanowany na 14 marca pierwszy mecz rundy 
wiosennej Kuźni Ustroń, który miała rozegrać z KP Beskid Skoczów. 

Fot. K. Medwid


