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W piątek, 13 marca ustroniacy mieli problem z wyborem miejsca, gdzie mają się znaleźć o godz. 17, ponieważ na ten sam dzień i na taką 
samą godzinę zaplanowano trzy wydarzenia. W Muzeum Ustrońskim odbyła się promocja najnowszej książki prof. Daniela Kadłubca z udzia-
łem autora, w Miejskiej Bibliotece Publicznej Elżbieta Dudek, Małgorzata Wiktor i Aneta Okupska-Pońc zdradzały tajniki aromaterapii, a na 
parafii ewangelickiej obchodzono Światowy Dzień Modlitwy. Relację z pierwszego wydarzenia zamieścimy w następnym numerze, a o dwóch 
następnych piszemy wewnątrz numeru.                                                                                         Fot. M. Niemiec, K. Francuz, L. Szkaradnik

W numerze m.in.:
wywiad z burmistrzem Ustro-
nia Przemysławem Korczem 
na temat sytuacji w mieście, 
informacje firm, instytucji, 
spółek, wodociągów, godzi-
ny otwarcia, ograniczenia, 
rewolucja Magdy Gessler, je-
dyny spektakl tegorocznych 
Ustrońskich Spotkań Teatral-
nych, Kajto w Meksyku

(cd. na str. 6, 7, 8)

Kiedy w ubiegłym tygodniu zamyka-
liśmy numer, kluczowe decyzje jeszcze 
nie zapadły. Kolejnego dnia zamknięte 
zostały szkoły, wprowadzone ograni-
czenia w organizowaniu imprez i zgro-
madzeń, przedsięwzięto nadzwyczajne 
środki ostrożności, by nie przyczyniać 
się do rozpowszechniania koronawirusa. 
Miasto opustoszało, a świadczy to o wyso-
kim poczuciu odpowiedzialności naszych 
mieszkańców. Osoby, które uważają, że 
takie obostrzenia nie są konieczne, niech 
spojrzą na statystyki: w Japonii pierwszy 
przypadek koronawirusa pojawił się 2 

Zgodnie z informacjami na dzień 17 
marca z powodu koronawirusa SARS-
-CoV-2 na całym świecie zachorowało 
ponad 182 tys. osób, a ponad 7.100 
zmarło. Udało się wyleczyć ponad 79 
tys. pacjentów. W Polsce mamy 221 
zarażonych osób, zmarło 5, w woje-
wództwie śląskim chore są 23 osoby, w 
tym 4 w Cieszynie. W Ustroniu jedna 
osoba pozostaje na kwarantannie, a 36 
pozostaje w dozorze sanitarnym. 
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W Ustroniu jest jedna osoba objęta kwarantanną. Więcej w rozmowie z burmistrzem miasta.

Fot. M. Niemiec
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ma być pokazane tradycyjnie 
w Teatrze im. A. Mickiewicza 
na przełomie marca i kwietnia. 
W poprzednich sezonach oglą-
dało je po kilka tysięcy osób, 
które przybywały z różnych 
regionów Polski. Tym razem 
przedstawienia mogą zostać 
odwołane z powodu korona-
wirusa. 

Z powodu zagrożenia ko-
ronawirusem zakończona zo-
stała skoczków narciarskich 
o Puchar Świata. Nasi skocz-
kowie, Piotr Żyła, Aleksander 
Zniszczoł i Paweł Wąsek mieli 
umiarkowany i słaby sezon. 
Pierwszy z nich w generalce 
zajął 11. miejsce (jeden wy-
grany konkurs), drugi był 51., 
a trzeci nie zdobył żadnych 
punktów.  

(nik)

Z każdym dniem rośnie 
liczba osób objętych w po-
wiecie cieszyńskim kwaran-
tanną koronawirusową. Pod 
koniec minionego tygodnia 
było ich ponad 300, z ponad 
200 to mieszkańcy Cieszyna. 
W nadzorze epidemiologicz-
nym przebywało ponad 250 
osób. W Szpitalu Śląskim le-
czono cztery osoby, w tym tro-
je zakażonych koronawirusem. 
Czwarty pacjent miał wynik 
ujemny.

Rozstrzygnięto ósmą edycję 
konkursu o tytuł Oryginalnej 
Kobiety Śląska Cieszyńskie-
go. Uroczysta gala odbyła się 
w Istebnej. W finale była piąt-
ka kandydatek: Beata Bojda 
z Harbutowic, Elżbieta Hub-
czyk z Brennej, Ewa Maco-
szek-Dragon z Koniakowa, 

Monika Wałach-Kaczmarzyk 
z Jaworzynki, Urszula Wierz-
goń z Kończyc Małych. Statu-
etkę zdobyła Ewa Macoszek-
-Dragon. 

20 marca – chyba po raz 
pierwszy - przy pomniku pod 
Wałką w Lasku Miejskim 
w Cieszynie nie odbędzie się 
uroczysty apel, poświęcony 
pamięci 24 żołnierzy ZWZ 
AK. Zostali oni powieszeni 
przez hitlerowskiego okupanta 
podczas publicznej egzekucji 
w przededniu wiosny 1942 
roku. Uroczystość odwołano 
z powodu zagrożenia korona-
wirusem.

Zespół Teatralny Parafii św. 
Elżbiety w Cieszynie, kolejny 
raz przygotował Misterium 
Męki Pańskiej. Widowisko 

to i owo
z 

okolicy
Po zamknięciu granic 

w związku z zagrożeniem ko-
ronawirusem, dla ruchu pie-
szego dostępny jest tylko most 
Przyjaźni (koło Zamku) w Cie-
szynie, a dla ruchu kołowe-
go dawne przejście graniczne 
w Cieszynie Boguszowicach. 
Przywrócone zostały pełne 
kontrole. Pozostałe przejścia 
w regionie cieszyńskim są 
zamknięte i pilnowane przez 
policję.

*  *  *

*  *  *

*  *  *

WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ

*  *  *

WZC Sp. z o.o. w Ustroniu informuje, że w celu zapewnienia 
ciągłości świadczenia usług i zminimalizowania ryzyka związa-
nego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, zamyka 
się wszystkie Punkty Obsługi Klienta, a tym samym nie będzie 
możliwości indywidualnego, osobistego załatwienia spraw.

W tym okresie w celu załatwienia spraw  prosimy o  kontakt 
z naszymi pracownikami drogą pocztową, mailową, telefoniczną 
lub przez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (EBOK) - www.
wzc.com.pl

Bezpośrednio  rozpatrywane będą tylko sprawy związane z bez-
pieczeństwem zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków itp.

Prosimy o dokonywanie wszelkich płatności przelewem na 
konto bankowe podane na fakturze.

 
Dodatkowo, prewencyjnie Spółka ogranicza do odwołania 

prowadzenie działań modernizacyjnych na sieci wodociągowej 
w celu utrzymania bieżącego zaopatrzenia w wodę i ograniczenia 
przerw w jej dostawie.

Wykonywane będą tylko prace związane z bieżącym usuwa-
niem awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

W przypadku konieczności zamknięcia dostawy wody nie-
zbędnego do usunięcia awarii na czas dłuższy niż 6 godzin, 
w wyznaczone miejsca zostaną dostarczone beczki-pojemniki 
z wodą do bieżącego użycia. Miejsca te będą zwyczajowo okre-
ślone na naszej stronie internetowej www.wzc.com.pl

Informujemy również, że Spółka nie będzie realizowała odczy-
tów wodomierzy przez pracowników – odczytywaczy. W związku 
z powyższym, rozliczenie za zużytą wodę i odprowadzone ścieki 
nastąpi na podstawie odczytów szacunkowych z poprzednich 
miesięcy, które korygowane będą odczytem w kolejnym okresie 
rozliczeniowym.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość podania stanu 
licznika wodomierzowego za pomocą:

- poczty głosowej w godzinach 15.00-7.00, tel.33 852 10 01
- Elektronicznego Biura Obsługi Klienta, 
- telefonicznie: 33 852 09 87;  33 852 09 88 ; 33 852 13 30 ; 

33 852 13 31
- mailowo na adres: stan@wzc.com.pl  
Powyższe obowiązuje do odwołania.

Szanowni Państwo w związku z zaistniałą sytuacją w kraju  
i na świecie dotyczącą zagrożenia epidemiologicznego i rozprze-
strzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zaistniała pilna potrzeba 
pomocy w zakupach środków ochrony i sprzętu do zwalczania 
koronawirusa. Szpital Śląski w Cieszynie oraz Cieszyńskie Pogo-
towie Ratunkowe dołączyli do walki z pandemią o skali trudnej 
do wyobrażenia i robią wszystko, aby nasze społeczeństwo czuło 
się bezpiecznie. Niezbędna jest bieżąca dostępność środków 
ochronnych dla chorych i personelu, na dzień dzisiejszy jest to 
najważniejsza potrzeba. 

W związku z powyższym Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyń-
skiego rozpoczyna akcję zbierania środków na ten cel. Wpłat 
można dokonywać bezpośrednio na konto fundacji: 

PKO BP 97 1020 1390 0000 6602 0019 0280 z dopiskiem 
KORONAWIRUS. Serdecznie zapraszamy do wsparcia tej ini-
cjatywy - zdrowie jest przecież najważniejsze!

Informacja dotycząca obsługi klientów 
i odbiorców - działania prewencyjne

FUNDACJA ZDROWIA
ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO

Apel do mieszkańców i przedsiębiorców:
Razem zwalczmy epidemię!

W poniedziałek na targowisku prawie nie było handlu. Jak poinformo-
wała Teresa Bury, naczelnik Wydziału Mieszkaniowego Urzędu Miasta 
Ustroń, nie wydano oficjalnej decyzji o zamknięciu targowiska, sprze-
dawcy sami zrezygnowali.                                           Fot. M. Niemiec
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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

12/2020/1/R

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Jan Cieślar   lat 75    ul. J. Wantuły
Marta Glajc   lat 97    ul. Katowicka
Anna Urbaś   lat 76    ul. Słoneczna
Jan Wysłych   lat 68    ul. Kamieniec

*   *   *

APEL BURMISTRZA
DO MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,
 w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym 

z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, zwra-
cam się z prośbą o ograniczenie spraw osobiście załatwianych  
w Urzędzie Miasta Ustroń oraz w jego jednostkach organiza-
cyjnych.

– Proponuję, aby wszelkie płatności na rzecz miasta Ustroń 
dokonywać przelewem.

– Mimo, iż Urząd Miasta Ustroń pracuje bez zmian, sugeruję 
by sprawy z którymi chcieliby się Państwo zwrócić do urzędu, 
wcześniej skonsultować telefonicznie, mailowo lub przez ePUAP.

– Ograniczenie częstotliwości osobistych kontaktów przyczy-
ni się do zminimalizowania możliwości rozprzestrzeniania się 
wirusa.

– Apeluję również do osób starszych i schorowanych, aby 
w miarę możliwości pozostawały w domach i unikały miejsc pub-
licznych oraz dużych skupisk ludzi, ponieważ takie środowiska 
sprzyjają rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów 
przenoszonych drogą kropelkową.

– Apeluję o to, aby pomagać osobom starszym, sąsiadom, któ-
rzy należą do grupy osób szczególnie narażonych na zarażenie,  
na przykład pomoc w zrobieniu zakupów, realizacji recept, itp.

Burmistrz Miasta Ustroń
Przemysław Korcz

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 25 marca. 

*   *   *

PRZENIESIONE 
SPOTKANIE Z JACKIEM CYGANEM

W związku z zaleceniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego o zamknięciu instytucji kultury w związku z rozprzestrze-
nianiem się koronawirusa w Polsce Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Ustroniu odwołuje zaplanowane na dzień 30 marca spotkanie 
autorskie z Jackiem Cyganem, które miało odbyć się w MDK 
„Prażakówka”. Jednocześnie informujemy, że planujemy zorga-
nizować  spotkanie  2 października br.  w związku z inauguracją 
nowego roku akademickiego. 

Redakcja Gazety Ustrońskiej
będzie zamknięta. 

Prosimy o kontakt telefoniczny 
lub mailowy.  

Rozwiązania krzyżówek można wrzucać do specjal-
nej skrzynki umieszczonej na parterze budynku. 
Żeby nie przyczyniać się do rozpowszechniania koronawirusa, 

zamykamy redakcję, jednak gazeta będzie się ukazywać. Zgodnie 
z danymi, jakimi dysponujemy na moment zamknięcia numeru 
(17.03, godz. 19.00) informujemy, że przygotowujmy również 
kolejny numer, który ma się ukazać za tydzień 26 marca. Materiały 
przyjmujemy do 23 marca.

SZANOWNI MIESZKAŃCY !!!
Mając na uwadze Wasze bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo 

pracowników Przedsiębiorstwa Komunalnego zwracamy się 
z prośbą o ograniczenie oddawania odpadów w Punkcie Selek-
tywnego Zbierania Odpadów przy ul. Krzywej 7 w Ustroniu.

Odpady segregowane oraz odpady ulegające biodegradacji  
prosimy oddawać w terminach odbioru wyznaczonych w har-
monogramie tj. odpady segregowane raz w miesiącu, w drugim 
terminie odbioru, natomiast odpady ulegające biodegradacji - 
w miesiącu marcu - w terminie odbioru odpadów segregowanych, 
a począwszy od kwietnia, w każdym wyznaczonym w harmono-
gramie terminie odbioru odpadów. 

Wszelkie informacje dostępne są również na stronie interne-
towej www.pk.ustron.pl oraz pod numerem tel. 33 854 52 42 
w godz. od 7.00 do 15.00 

Liczymy na Państwa zrozumienie, że zmniejszenie inten-
sywności osobistych kontaktów przyczyni się do ograniczenia 
możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywoływanej 
przez niego choroby.

W przypadku dużej ilości osób przyjeżdżających do PSZOK 
zmuszeni będziemy do jego  zamknięcia w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa zarówno pracownikom jak i osobom postronnym

Dziękujemy za wyrozumiałość.
Krystian Wałach

prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. zo.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE W USTRONIU

PSZOK - ograniczenia



4   Gazeta Ustrońska                                                                                           19 marca 2020 r.

12/2020/2/R

Tymczasem z miesięcznym wyprze-
dzeniem 21 lutego urządzono w Muzeum 

Ustrońskim wernisaż wystawy fotografii 
Iwony Wilczek pod wymownym tytułem 

„CuDOWNe dzieci”. Młoda i ambitna 
autorka już po raz trzeci prezentuje się 
w tej instytucji z niezwykle wartościowy-
mi projektami. To absolwentka fotografii 
w Collegium da Vinci w Poznaniu, kulturo-
znawstwa na Uniwersytecie Opolskim oraz 
europeistyki na Politechnice Opolskiej,  
a obecnie doktorantka na Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach, mieszkająca  
w Bielsku-Białej. 

Prezentując wystawę artystka powie-
działa: Do projektu, symbolicznie, za-
prosiłam 21 osób z Zespołem Downa. 
Zgłosiły się 22 osoby, więc nie mogłam 
nikomu odmówić. Wybór spośród boha-
terów i odrzucenie jednego z nich byłby 
wbrew przyjętej idei, byłby wykluczeniem, 
z którym chcę za pomocą sztuki walczyć.  
O każdym bohaterze opowiadam przy 
użyciu 3 fotografii. Bohater przedstawiony  
w postaci tryptyku jest zabiegiem celowym 
i symbolicznym, gdyż to właśnie w 21 
parze chromosomów znajduje się dodat-
kowy 3 chromosom, który determinuje 
funkcjonowanie osób z trisomią 21 pary 
chromosomów. Fotografowane przeze 
mnie osoby są niezwykle bogate w gesty-
kulacji, w mowie ciała, w wyrażaniu siebie 
za pomocą ruchu, dlatego za pomocą 3 
fotografii powstaje historia bohatera. 
Portrety te mają za zadanie przenieść na 
odbiorcę wiele emocji towarzyszących mi 
podczas realizacji zdjęć, którymi dzielili 
się moi bohaterowie przedstawieni dzisiaj 
za pomocą fotografii, a mogą one wzru-
szyć, rozbawić i zaintrygować. Zapraszam 
na wystawę, która będzie czynna w tym 
miejscu do 26 marca. 

Wystawa o dzieciach z zespołem Dow-
na powstała jako forma walki artystki  
z wykluczeniem społecznym. Jest to cykl 
portretów i osobista refleksja nad pojęciem 
inności i akceptacji we współczesnym 
świecie. Podczas wernisażu z minirecita-
lem wystąpiła jedenastoletnia Weronika, 
która bez zawstydzenia i tremy wykonała 
cztery piosenki wspomagana podkła-
dem muzycznym. Jest obyta ze sceną, bo 
występuje w zespole regionalnym, więc 
oklaskiwana przez słuchaczy przyjęła 
kwiaty i pozowała do zdjęć jak na artystkę 
przystało.                     Lidia Szkaradnik

CuDOWNe DZIECI W USTRONIU
21 marca to nie tylko początek wiosny, lecz z tą datą wiąże się również Światowy 
Dzień Zespołu Downa ustanowiony już 15 lat temu. Przy tej okazji na całym świe-
cie odbywają się imprezy, których celem jest zwiększenie świadomości społecznej 
dotyczącej zespołu Downa, propagowanie praw i dobra ludzi z tą wadą genetyczną 
i integracja z nimi. 

Fotografowane osoby są niezwykle bogate w gestykulacji, mowie ciała, w wyrażaniu siebie za 
pomocą ruchu, dlatego przy użyciu 3 fotografii powstaje historia bohatera.    Fot. L. Szkaradnik

Weronika po recitalu wraz z współorganiza-
torkami wystawy Magdaleną Lupinek i Iwoną 
Wilczek.                          Fot. L. Szkaradnik

Portrety przenoszą na odbiorcę wiele emocji 
bohaterów fotografii.       

 Fot. L. Szkaradnik
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Czy w Ustroniu jest już osoba zarażona 
koronawirusem?
Jesteśmy w stałym kontakcie z cieszyń-
skim Sanepidem, który regularnie przesyła 
nam informacje o liczbie osób hospita-
lizowanych, osób będących w nadzorze 
epidemiologicznym i osób pozostających 
w kwarantannie domowej. Na dzień dzi-
siejszy (17 marca) nie mamy w Ustroniu 
żadnej osoby zarażonej, mamy jedną osobę 
będącą w kwarantannie, a nadzorem na 
terenie Ustronia objętych jest 36 osób. Ta 
ostatnia liczba nie wzrosła od dwóch dni. 
W ustrońskim ratuszu działa sztab kry-
zysowy, kto wchodzi w skład zespołu?
Ustroński sztab kryzysowy nie ma stałego 
składu, zależy on od sprawy, którą się 
zajmuje. Trzon tworzy burmistrz, wice-

OGRANICZANIE KONTAKTÓW

burmistrz Dorota Fijak, sekretarz miasta 
i naczelnik Wydziału Organizacyjnego 
UM Ireneusz Staniek, naczelnik Wydzia-
łu Spraw Obywatelskich i Zarządzania 
Kryzysowego UM Alicja Żyła oraz PR 
manager Przemysław Wojtasik. Sprawami 
informacyjnymi zajmują się pracowni-
cy Wydziału Promocji, Kultury, Sportu 
i Turystyki, w spotkaniach dotyczących 
spraw oświatowych bierze udział kierow-
nik Centrum Usług Wspólnych Sylwia 
Moskal, dotyczących spraw opieki spo-
łecznej kierownik Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Zdzisław Dziendziel 
i kierownik Miejskiego Domu Spokojnej 
Starości Ilona Niedoba. Obecny jest także 
komendant Straży Miejskiej Jacek Tarna-
wiecki, raz uczestniczył w spotkaniu ko-

Rada Rodziców wraz z Dyrekcją Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Ustroniu zorganizo-
wały coroczny bal szkolny. W tym roku bal 
odbył się w innym miejscu tj, w komplek-
sie Hotelowo – Restauracyjnym DOLCE 
VITA w Ustroniu. Nowe miejsce spełniło 
oczekiwania uczestników, czego dowodem 
była udana zabawa do samego rana. Goście 
chwalili nowe miejsce, za profesjonalną 
obsługę oraz stworzone warunki do zaba-
wy. Uroczystości towarzyszył zespół SAX 
MACHINE z Tychów, który okazał się 
strzałem w 10-kę. Dobór muzyki i umiejęt-
ności wodzirejskie zapewniły  wspaniałą 
atmosferę. Gospodarze wieczoru witali 
przybywających balowiczów z promieni-
stym uśmiechem, zapraszając do wspólnej 
zabawy. Bal miał charakter charytatywny, 
hojność darczyńców  miała służyć zbiórce 
funduszy na potrzeby dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr1. W bieżącym roku ze-
brano nadspodziewanie wysoką kwotę. 

W tym miejscu Rada Rodziców i Dyrek-
cja Szkoły pragną podziękować wszystkim 
uczestnikom balu i sponsorom. Dzięki 
środkom zgromadzonym w czasie balu 
młodzież szkolna skorzysta ze wsparcia  
tych funduszy  w życiu szkoły. 

Zaskoczenie hojnością darczyńców, 
możemy powiedzieć że mając takie 
wsparcie w rodzicach dzieci i spon-
sorach, Szkoła Podstawowa nr 1 jest 
„Prawdziwą Jedynką”.                 MK   

– Chciałbym podziękować mieszkańcom Ustronia za to zachowanie, które ob-
serwuję do tej pory. Za to, że odpowiedzieli solidarnie na apele o powstrzymanie 
się od wychodzenia z domu i te pierwsze, i te najnowsze. Otrzymałem informacje 
z kościołów i wiem, że bardzo niewiele osób uczestniczyło w ostatnią niedzielę 
w mszach i nabożeństwach. Jestem bardzo zbudowany postawą wiernych, bo na przykład 
na sumie o godz. 12 w kościele św. Klemensa było 11 osób. Widać, że społeczeństwo 
zrozumiało i to jest najistotniejsze, że dostrzegamy konieczność samoizolacji. Chciałem 
też podziękować za zrozumienie dla zamknięcia szkół, przedszkoli, żłobka, odwołania 
wszystkich imprez, organizowanych i współorganizowanych przez Miasto Ustroń, bo 
wiem, że wiele osób czekało na niektóre wydarzenia. 

Dziękuję wszelkim służbom, pracownikom samorządowym oraz pracownikom służby 
zdrowia, którzy przeżywają teraz trudne dni wytężonej pracy. Szczególnie zaś, z racji 
mojej profesji, chciałbym podziękować aptekarzom, którzy są teraz szczególnie narażeni 
na kontakt z osobami chorymi. W sytuacji braków materiałowych, jakie występują na 
rynku produktów medycznych, zdarzają się trudne sytuacje. Każdego dnia polskie apteki 
przyjmują około 2,5 miliona klientów, dlatego trzeba docenić również farmaceutów. 

Seria zachorowań na zakaźną chorobę COVID-19, wywoływaną przez wirusa 
SARS-CoV-2, tzw. koronawirusa rozpoczęła się w połowie grudnia 2019 roku. 
11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie uznała ją za 
pandemię. 6 marca w kraju zdiagnozowano pierwszego chorego Polaka. 
10 marca odbyło się w Urzędzie Miasta Ustroń pierwsze spotkanie sztabu 
kryzysowego. O jego działaniach i sytuacji w mieście mówi w wywiadzie 
burmistrz Ustronia Przemysław Korcz, jednak na wstępie: 

Rozmowa z burmistrzem Przemysławem Korczem

Fot. M. Niemiec

JEDYNKA
JAK ZAWSZE 

PIERWSZA

mendant Komisariatu Policji w Ustroniu 
Michał Botortek. Kiedy trzeba omówić 
inne zadania, zapraszamy kompetentne 
osoby. Od środy 12 marca do wtorku 17 
marca odbyły się cztery spotkania sztabu. 
Jakie dotychczas podjęto decyzje?
Pierwsze posiedzenie odbyliśmy w środę 
11 marca o godz. 8 i na tym spotkaniu 
zapadła decyzja o zamknięciu szkół od 
czwartku 12 marca. Stało się to przed ogło-
szeniem wytycznych rządu o zamknięciu 
szkół od poniedziałku 16 marca i pozosta-
wieniu godzin opiekuńczych na czwartek 
i piątek. Za tą pierwszą decyzją poszło 
szereg działań organizacyjnych. Zaraz po 
zakończeniu obrad zaprosiliśmy na spot-
kanie dyrektorów placówek oświatowych 
na terenie Ustronia i przekazaliśmy dyrek-
torom nasze decyzje. Później odbyło się 
spotkanie wójtów i burmistrzów powiatu 
cieszyńskiego, podczas którego ustalali-
śmy wspólnie działania i czekaliśmy na 
wytyczne wojewody, z którym odbywała 
telekonferencja. Wówczas dotarły do nas 
informacje o decyzjach na szczeblu cen-
tralnym i wtedy rozesłaliśmy do placówek 
informacje mailowe o zamknięciu szkół, 
przedszkoli i miejskiego żłobka. Dyrek-
torzy zostali zobligowani do dezynfekcji 
szkół w czwartek i piątek oraz do przygo-
towania platform edukacyjnych. 

(cd. na str. 9)
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tygodnie wcześniej niż we Włoszech, teraz 
w Japonii mamy około 700 zachorowań 
i 26 zgonów, a we Włoszech ponad 15.000 
zachorowań i ponad 1.000 zgonów. 
W Japonii mieszka 127 mln. ludzi, a we 
Włoszech 60 mln. W Japonii społeczeń-
stwo jest starsze, a więc bardziej narażone 
na śmierć w związku z wirusem. Dlaczego 
sytuacja w Japonii jest stosunkowo dobra? 
Bo Japończycy bardzo szybko podeszli 
do tematu ekstremalnie poważnie, prze-
strzegając zasad: zero imprez, wychodze-
nia na miasto, do barów, restauracji itp., 
ekstremalna higiena, powstrzymanie się 
od wszelkich podróży, zamknięte szkoły, 
odwołane imprezy sportowe i wydarzenia, 
ulice są puste i spokojne, ludzie mało się 
przemieszczają i tego życzymy naszym 
Czytelnikom, a poniżej raport o stanie 
miasta w czasach epidemii. 

PRZYCHODNIE
Przychodnie na terenie Ustronia są 

czynne, preferowany jest kontakt tele-
foniczny, wydawane są e-recepty i e-
-zwolnienia. 

Przychodnia Salus, ul. Pod Skarpą 6, 
tel.: 730-300-135, 33 333-40-35.

Przychodnia Medica, ul. Drozdów 8, tel. 
33 854 56 16.

Przychodnia Nierodzim, ul. Skoczow-
ska 137, tel. 33 854 23 50.

W przychodni przy ul. Mickiewicza 
1, tel. 33 333 60 61 oraz 33 333 60 63, 
założono domofon na I piętrze, a drzwi 
do Poradni Dziecięcej zostały zamknięte.

UZDROWISKO
Od soboty 14 marca, w związku z ogło-

szeniem na obszarze Polski stanu zagro-
żenia epidemicznego, Uzdrowisko Ustroń, 
podobnie jak uzdrowiska w całej Polsce, 
czasowo ograniczyło swoją działalność 
w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. 
Narodowy Fundusz Zdrowia w komuni-
kacie podkreśla: Jeżeli posiadasz potwier-
dzone przez oddział wojewódzki NFZ, 
skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, 
które ma rozpocząć się po 14 marca 2020 
roku – nie jedź, zostań w domu. Szczegó-
łowych informacji w tej sprawie udzielają 
oddziały wojewódzkie NFZ. Przedsię-
biorstwo Uzdrowiskowe informuje, że: 
Zgodnie z komunikatem, który pojawił 
się 15 marca 2020 r. na stronach NFZ 
dotyczących zasad udzielania świadczeń 
opieki zdrowotnej, ograniczyliśmy do nie-
zbędnego minimum i czasowo zawiesili-
śmy udzielanie świadczeń wykonywanych 
planowo w zakresie rehabilitacji medycz-
nej. Kuracjusze przebywający obecnie 
w Uzdrowisku Ustroń mogą dokończyć 
swój pobyt. Baza zabiegowa jest dla nich 
dostępna, a zabiegi są realizowane.

SZPITAL REUMATOLOGICZNY
Zasady funkcjonowania Centrum Reu-

matologii, Rehabilitacji i Zapobiegania 
Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętka 
w zakresie działalności medycznej: przy-
jęcie pacjentów do oddziałów reumatolo-
gicznych i urazowo-ortopedycznych od-
bywają się wyłącznie dla wymagających 
natychmiastowego leczenia z powodów 
medycznych. Wstrzymuje się do odwoła-
nia przyjęcia do Oddziału Rehabilitacji. 
Obowiązują dalej ograniczenia w zakresie 
funkcjonowania poradni w ramach Ambu-
latoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) 
– udzielane są teleporady dla kontynuują-
cych leczenie w poradni reumatologicznej 
oraz porady zabiegowe i kontrole dla 
pacjentów po zabiegach operacyjnych 
w poradni urazowo-ortopedycznej. Pa-
cjenci leczeni biologicznie będą przyjmo-
wani w poradni z zachowaniem szczegól-
nych środków ostrożności – szczegóły na-

leży uzgodnić z lekarzem prowadzącym. 
Rejestracja nowych pacjentów do porad-
ni odbywa się wyłącznie telefonicznie, 
elektronicznie (e-mail) albo po wysłaniu 
skierowania pocztą. Obowiązuje zakaz 
wchodzenia do poradni osób towarzyszą-
cych pacjentom, w razie potrzeby pomocy 
osoby drugiej prosi się o poinformowanie 
przy wejściu personel, aby można było 
jej udzielić.

CENTRUM REHABILITACJI
Jak poinformował dr Michał Gałaszek, 

dyrektor ds. lecznictwa Śląskiego Centrum 
Rehabilitacji i Prewencji, zgodnie z zale-
ceniami Narodowego Funduszu Zdrowia 
w placówce ograniczono do niezbędnego 
minimum i czasowo zawieszono udziela-
nie świadczeń wykonywanych planowo 
w zakresie rehabilitacji medycznej. Na 
oddziały pacjenci przyjmowani byli do 
15 marca, obecnie wstrzymano przyjęcia. 
Z zachowaniem ostrożności udzielane są 
porady ambulatoryjne. 

URZĄD MIASTA
Urząd Miasta pracuje w godzinach od 

7.30 – 15.30, prosi się o ograniczenie 
spraw załatwianych osobiście, prefero-
wany kontakt telefonicznie, elektronicznie 
lub drogą pocztową. Od poniedziałku, 16 
marca dostęp do Urzędu Miasta Ustroń 

KORONAWIRUS
RAPORT

Z USTRONIA
(cd. ze str. 1)

Nie oddajemy książek do biblioteki! Jak 
zapewnił dyrektor Krysta, kary czasowo nie 
będą naliczane.                   Fot. M. Niemiec

Kasa w Centrum Usług Wspólnych nieczynna, 
kasy w Urzędzie Miasta Ustroń i w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej - czynne, ale 
lepiej z nich nie korzystać.   Fot. M. Niemiec (cd. na str. 7)

Telefon bez słuchawki na parterze ratusza, 
a na drzwiach wejściowych pismo, w któ-
rym burmistrz zwraca sie do mieszkańców: 
W związku z zagrożeniem epidemiologicz-
nym związanym z rozprzestrzenianiem 
się koronawirusa SARS-CoV-2 zwracam się 
z prośbą o ograniczenie spraw osobiście 
załatwianych w Urzędzie Miasta Ustroń oraz 
w jego jednostkach organizacyjnych. Propo-
nuję, aby wszelkie płatności na rzecz miasta 
Ustroń dokonywać przelewem. Pomimo, że 
Urząd Miasta Ustroń pracuje bez zmian, 
sugeruję by sprawy, z którymi chcieliby 
się Państwo zwrócić do urzędu, wcześniej 
skonsultować telefonicznie, mailowo lub 
przez ePUAP. Ograniczenie częstotliwości 
osobistych kontaktów przyczyni się do 
zminimalizowania możliwości rozprzestrze-
niania się wirusa.               Fot. M. Niemiec
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A zatem jedynie 10 marca w MDK „Prażakówka” prezentowała 
się młoda aktorka i wokalistka, mająca na swym koncie sporo 
ambitnych ról, Aneta Todorczuk-Perchuć z akompaniamentem 
Tomasza Krezymona. Większość audytorium stanowiła płeć 
piękna, a szkoda bo spektakl dostarczał świetnej rozrywki i 
skłaniał do przemyśleń, więc można mieć nadzieję, że obecni na 
sali panowie też się nieźle bawili. A może poznając pół żartem 
pół serio rozmaite problemy i ciągłe dylematy kobiet spojrzą oni 
nieco inaczej na swoją partnerkę? 

   W muzodramie „Matka, żona, kochanka” aktorka śpiewająco 
i z humorem opowiada o roli kobiety we współczesnym świecie, 
sięgając do znanych szlagierów, ale też dawnych i współczes-
nych poradników jak być ideałem w każdej z tych ról, a do 
tego pracując jeszcze zawodowo i w „wolnej” chwili rozwijając 
swoje zainteresowania. Czy to wszystko można pogodzić? Tego 
dylematu nie pomoże nam rozwiązać nawet najlepszy spektakl, 
który z pewnością rozbawił uczestników, a może także skłonił 
do zachowania dystansu wobec zaskakującej nadmiarem wyzwań 
codzienności. Artystka z humorem prezentowała powszednie 
małżeńskie nieporozumienia i różne oczekiwania współczesnych 
kobiet wobec swoich partnerów, ale też przypomniała dawne 
rady z poradników dla przyszłych mężatek jak na przykład: „Po 
ślubie, nie powinnaś się ubierać gorzej niż przed zamążpójściem! 
Pamiętaj bowiem, że choć polowanie zakończone, to jednak 
zdobycz trzeba utrzymać!” Tego typu życiowych rad było sporo 
i choć ich nieco archaiczna forma wzbudzała u obecnych salwy 
śmiechu, to jednak trzeba szczerze przyznać, że przecież są one 
stale aktualne. Artystka dysponuje pięknym głosem, więc przy-
pomniała kilka wszystkim dobrze znanych piosenek: „Windą do 
nieba” grupy 2+1, „Czarna Madonno” Maryli Rodowicz, czy „Jej 
portret” Bogusława Meca, ale że każda kobieta ma wobec życia 
inne oczekiwania, więc najlepiej za słowami przeboju zespołu 
Perfekt „Spytaj siebie, czego pragniesz... swoje miejsce znajdź...”  

       Lidia Szkaradnik

SPYTAJ SIEBIE 
CZEGO PRAGNIESZ

Artyści występujący w monodramie wraz z organizatorką 
Ustrońskich Spotkań Teatralnych Barbarą Nawrotek-Żmijewską. 
W centralnym miejscu znajduje się tablica z gipsowym logo 
i autografami twórców. Tradycja kolekcjonowania podpisów wy-
konawców istnieje od pierwszych UST, lecz co kilka lat planszę 
wymienia się na nową. Cały zbiór został zaprezentowany na 
XX edycji tej corocznej imprezy, a obecnie czeka na kolejny 
jubileusz.                                                      Fot. L. Szkaradnik

Burmistrz Ustronia: Apeluję do osób starszych i schorowanych, aby 
w miarę możliwości pozostawały w domach, unikały miejsc publicz-
nych i dużych skupisk ludzi, ponieważ takie środowiska sprzyjają 
rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszo-
nych drogą kropelkową. Apeluję również do osób młodych o zaintere-
sowanie i pomoc osobom starszym w sąsiedztwie.     Fot. M. Niemiec

jest utrudniony, zawiesza się bezpośrednią obsługę klienta. Za-
mknięte zostaną wszystkie piętra z wyjątkiem parteru. Dla osób, 
które nie posiadają telefonu lub dostępu do internetu, na parterze 
zostanie udostępniony aparat telefoniczny wraz z numerami do 
każdego z wydziałów. W ten sposób, z zachowaniem zasad bez-
pieczeństwa i higieny, będzie można skontaktować się w każdej 
sprawie z pracownikiem wydziału.

CUW
Centrum Usług Wspólnych (obsługa placówek oświatowych 

i jednostek miejskich) pracuje w godzinach od 7.00 – 15.00. 
Kierownik CUW Sylwia Moskal prosi o ograniczenie spraw 
załatwianych osobiście, preferowany kontakt telefonicznie, 
elektronicznie lub drogą pocztową. Kasa zamknięta.

SENIORZY
Odwołane zostały zaplanowane na 17 marca wybory do Rady 

Seniorów Miasta Ustroń. Wstrzymano wydawanie Kart Seniora.
Członkowie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło 

nr 2 w Ustroniu nie spotykają się do 14 kwietnia. 
W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa 

i w trosce o zdrowie seniorów Rada Programowa Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Ustroniu 10 marca podjęła uchwałę o zawie-
szeniu wszystkich zajęć do 31 marca.

W Miejskim Domu Spokojnej Starości przy ul. Słonecznej 
w Ustroniu obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin. Posiłki są 
rozwożone zgodnie z harmonogramem, normalnie wykonywane 
są też usługi opiekuńcze dla seniorów na terenie miasta. Wszel-
kie odwiedziny zawieszono też w dwóch prywatnych domach 
spokojnej starości w Jaszowcu.

DOM KULTURY
Miejski Dom Kultury „Prażakówka” jest zamknięty co najmniej 

do 25 marca. Wszystkie wydarzenia zaplanowane od 12 do 31 
marca zostają odwołane. Wszystkie zajęcia artystyczne w MDK 
„Prażakówka”, zajęcia Towarzystwa Kształcenia Artystycznego, 
Akademii Movement, Robotyka i Pilates zostają zawieszone do 
25 marca. 

BIBLIOTEKA
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu 

wraz z filiami jest zamknięta do odwołania. Dyrektor biblio-

KORONAWIRUS
RAPORT Z USTRONIA

(cd. ze str. 6)

(cd. na str. 8)

Dzień Kobiet już co prawda za nami, lecz jakby przedłużając 
to święto podczas Ustrońskich Spotkań Teatralnych kobieta we 
wszystkich przedstawieniach miała grać tytułową rolę. Nie-
stety, ostatnie nader dynamiczne ogólnoświatowe wydarzenia 
piszą nam inne scenariusze, więc jedynie pierwszy spektakl 
mieliśmy okazję obejrzeć, gdyż ze względu na zagrożenie 
koronawirusem pozostałe zostały przeniesione na maj. 
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teki Krzysztof Krysta apeluje: Prosimy 
o zrozumienie i nie zwracanie książek do 
biblioteki lub sąsiednich biur. Ewentualne 
kary finansowe za przetrzymywanie nie 
będą naliczane. 

PRZEDSZKOLA I SZKOŁY
Funkcjonowanie szkół, przedszkoli 

i żłobka sztab kryzysowy zawiesił od 
czwartku, 12 marca. Od poniedziałku 16 
marca do środy 25 marca wymienione 
placówki są zamknięte decyzją Prezesa 
Rady Ministrów. Ośrodek Edukacyjno-
-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustro-
niu Nierodzimiu nie prowadzi zajęć do 
środy 25 marca. 

Wszystkie ustrońskie szkoły organizują 
uczniom zajęcia zdalne, o czym rodzi-
ce będą informowani poprzez dzienniki 
elektroniczne szkół. Nauczyciele ko-
rzystają z materiałów multimedialnych, 
e-podręczników, platform edukacyjnych, 
dziennika elektronicznego. Rodzice pro-
szeni są, aby na bieżąco śledzić dziennik 
elektroniczny, gdzie będą umieszczane 
wszelkie informacje.

MUZEUM
Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego 

jest zamknięte do odwołania, nie odbędą 
się zaplanowane imprezy. Zawieszone 
zostały też zajęcia odbywające się w Do-

mku Pracy Twórczej, m.in. ceramika, kurs 
szycia i modelarski. 

TARGOWISKO
W poniedziałek nie odbyło się tar-

gowisko, nieliczne osoby sprzedawały 
ziemniaki i inne warzywa. Nie zostały wy-
dane oficjalne zakazy, przedsiębiorcy po 
prostu zrezygnowali z handlu. Naczelnik 
Wydziału Mieszkaniowego Urzędu Miasta 
Ustroń Teresa Bury poinformowała, że ani 
targowisko, ani parkingi w jego obrębie 
nie będą na razie zamknięte. Tradycyjnie 
w czwartą niedzielę miesiąca – 22 marca 
odbędą się na targi staroci „Skarby Stela”.

POCZTA
Godziny otwarcia Urzędu Pocztowego 

w Ustroniu: 
16 do 20 marca 8.00-14.00
21 marca (sobota) 7.00-10.00
23 do 27 marca 8.00-14.00
28 marca (sobota) 7.00-10.00

KOŚCIOŁY
Parafia Ewangelicko-Augsburska 

w Ustroniu informuje, iż po ogłoszeniu 
stanu zagrożenia epidemicznego w na-
szym kraju i wprowadzeniu wielu ogra-
niczeń – odwołane zostały nabożeństwa 
niedzielne i tygodniowe oraz wszystkie 
spotkania parafialne do 31 marca.  

Proboszcz parafii ks. radca Piotr Wowry 
zachęca do osobistej lektury Słowa Boże-
go, organizowania wśród domowników 
nabożeństw domowych oraz oglądania 
nabożeństw transmitowanych w telewizji 
oraz internecie. Na stronie internetowej 
i Facebooku będą ukazywać się również 
kazania niedzielne, wygłaszane przez 
duchownych parafii.

Więcej informacji na ten temat na stro-
nie internetowej: www.ustron.luteranie.

pl. W najbliższe niedziele (22.03, 29.03) 
Telewizja Polska w programie TVP3 
o godz. 13.00 będzie transmitować lute-
rańskie nabożeństwa. 

Z powodu zagrożenia epidemiologicz-
nego biskup Roman Pindel udziela dyspen-
sy od niedzielnej Mszy Świętej wszystkim 
wiernym Kościoła katolickiego na terenie 
Diecezji Bielsko-Żywieckiej i zarządza, 
by: w każdej Eucharystii, także niedziel-
nej, mogły uczestniczyć tylko osoby, któ-
re zamówiły intencję tej Mszy Świętej. 
W przypadku pogrzebów i ślubów uczest-
niczy tylko najbliższa rodzina. Odwołane 
zostają wszystkie nabożeństwa, w tym 
Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa.

Kościoły pozostają otwarte dając moż-
liwość osobistej modlitwy i adoracji. 
Biskup prosi jednak, by zachować roz-
tropność i nie wchodzić do kościoła, 
w którym znajduje się już duża liczba 
osób. Wiąże się to z ryzykiem przenosze-
nia koronawirusa.  

OGRANICZENIA
W Ustroniu ograniczana jest wszelka 

działalność, a dotyczy to także Gale-
rii Sztuki „Rynek” Kazimierza Heczko, 
działalności ośrodka Stowarzyszenia Po-
mocy Dzieciom i Rodzinie Można Inaczej 
(nieczynny do 25 marca). Do odwołania 
nieczynna jest Miejska Informacja Tury-
styczna na rynku. Kolej Linowa „Czan-
toria” przechodzi aktualnie sezonowy 
przegląd techniczny, ale zapowiadano, 
że w weekendy będzie można skorzystać 
z tej atrakcji. Według ostatnich informa-
cji, w najbliższy weekend wyciąg będzie 
zamknięty. 

Odpady komunalne są odbierane nor-
malnie, nie należy jednak przyjeżdżać do 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpa-
dów przy ul. Krzywej 7. Więcej o tym na 
str. 2. Tam też informacja o działalności 
Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej.  

Przygotował: zespół redakcyjny GU

KORONAWIRUS
RAPORT

Z USTRONIA
(cd. ze str. 7)

Rozważne zakupy mogą chronić nasze zdro-
wie! - zachowajmy między sobą bezpieczną 
odległość; - podczas kaszlu i kichania za-
krywajmy usta i nos zgiętym łokciem lub 
chusteczką higieniczną; - korzystajmy, jeśli 
to tylko możliwe, z elektronicznych form 
płatności, np. karty płatniczej; - bezwzględ-
nie używajmy rękawiczek jednorazowych 
przy artykułach niepakowanych.

W niektórych marketach wyznaczono przy 
kasach strefy X, w których może przebywać 
1 osoba. W innych pojawiły się ochronne 
ekrany, umieszczone między klientami 
a pracownikami, gdzieniegdzie jest możli-
wość dezynfekcji rąk. W małych sklepach 
wprowadzono ograniczenia liczby osób ro-
biących zakupy w tym samym czasie. Należy 
się stosować do wytycznych danego sklepu.

W szpitalach, domach spokojnej starości 
i opieki społecznej zakaz odwiedzin. 

Fot. M. Niemiec Fot. M. Niemiec

Fot. M. Niemiec
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Tego samego dnia wysłaliśmy informacje 
do wszystkich placówek kulturalnych 
podległych miastu z zaleceniem ich za-
mknięcia i odwołania zaplanowanych im-
prez i spotkań. Przekazaliśmy te wytyczne 
również do ustrońskich stowarzyszeń, 
które były współorganizatorami imprez 
miejskich. Informacje te miały formę 
rozporządzenia Burmistrza Miasta Ustroń. 
Musiałem też wydać rozporządzenie 
w sprawie zawieszenia działalności żłob-
ka, gdyż żłobki nie zostały wymienione 
w zaleceniach rządowych. Jako że związki 
wyznaniowe i kościoły, a także stowarzy-
szenia, organizacje i inne grupy społeczne 
nie podlegają jurysdykcji samorządu, 
zwróciłem się do wyżej wymienionych 
o ograniczenie działalności w formie 
rekomendacji. Wysłaliśmy też zalecenia 
do dwóch domów opieki, jakie oprócz 
Miejskiego Domu Spokojnej Starości 
działają na terenie Ustronia, o wstrzy-
manie odwiedzin. W naszym MDSS-ie 
już przed 4 marca, a więc przed wykry-
ciem pierwszego przypadku zachorowania 
w Polsce, zawieszono odwiedziny i podję-
to szczególne środki ostrożności. 
Jak wygląda organizacja pracy jedno-
stek samorządu i jednostek podległych? 
Zaleciliśmy ograniczenie działalności, 
zamykanie lub ograniczanie kontaktów 
z petentami. Jest to odpowiedź na oficjalne 
zalecenia, żeby ograniczyć liczbę ludzi 
aktywnych na terenie miasta. Dlatego 
nieczynna jest na przykład biblioteka czy 
muzeum. Są jednak placówki newral-
giczne – Urząd Miasta, Przedsiębiorstwo 
Komunalne, Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Wodociągi Ziemi Cieszyń-
skiej, których nie można zamknąć. Ich 
działalność musi być jednak ograniczona 
w celu zapewnienia ciągłości świadczo-
nych usług. Gdyby nagle pochorowali się 
wszyscy pracownicy tych instytucji lub by-

liby objęci kwarantanną, miasto zostałoby 
sparaliżowane, bo przecież woda musi być 
dostarczana, a śmieci  wywożone. Dlatego 
kontakt z petentem musi być ograniczony. 
W ratuszu dla petentów otwarty jest 
tylko parter.
Według rozporządzenia z 16 marca Urząd 
Miasta Ustroń czynny jest od 7.30 do 
15.30, jednak staramy się załatwiać 
wszystkie sprawy przez telefon lub dro-
gą elektroniczną. Na parterze ratusza 
zainstalowaliśmy telefon, a obok niego 
umieściliśmy spis telefonów wewnętrz-
nych. Jeśli ktoś już przyjdzie do urzę-
du, to może się telefonicznie połączyć 
z wybranym pracownikiem. Otwarta jest 
kasa i biuro Urzędu Stanu Cywilnego. 
Część pracowników urzędu przeszła na 
pracę zdalną, a ma to zapewnić ciągłość 
pracy, gdyby rozchorowali się bądź zo-
stali objęci kwarantanną urzędnicy teraz 
obecni w ratuszu. Zwracam się z apelem 
o powstrzymanie się od załatwiania oso-
biście spraw w miejskich jednostkach, 
dołożymy wszelkich starań, by konieczne 
sprawy załatwiane były telefonicznie lub 
elektronicznie. Jest to być może dobry 
moment, żeby przetestować elektroniczne 
sposoby załatwiania różnych formalności 
lub założyć profil zaufany. 
Pojawiły się oddolne inicjatywy pomocy 
potrzebującym. Są jakoś koordynowane?
Miasto nie ma takich możliwości. To bar-
dzo szczytne działania na rzecz będących 
w samoizolacji, starszych, samotnych, 
chciałbym jednak przekazać, że ich rów-
nież dotyczą odgórne wytyczne. Miasto 
Ustroń na podstawie tych wytycznych 
i w porozumieniu z wójtami i burmistrza-
mi Śląska Cieszyńskiego (spotykamy się 
w formie telekonferencji) opracowało 
schemat organizacyjny pomocy. Zgodnie 
z wytycznymi wojewody gmina jest zob-
ligowana do pomocy osobom będącym 
w kwarantannie na wniosek tej osoby 

oraz osobom starszym, samotnym, nie-
pełnosprawnym, które nie są w stanie 
samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb. 
Jeśli chodzi o osoby będące w kwaran-
tannie ustaliliśmy, że policjanci, którzy 
odwiedzają te osoby, sprawdzając, czy 
stosują się do zasad izolacji, będą pytać, 
czy osoba ta potrzebuje jakiegokolwiek 
wsparcia czy pomocy. Chodzi tu m.in. 
o zakup produktów żywnościowych, le-
ków i środków higieny osobistej. Jeże-
li taka prośba wpłynie, jest ona prze-
kazywana sztabowi, ten kontaktuje się 
z ośrodkiem społecznym, zakupujemy 
produkty na koszt miasta, a straż miejska 
w porozumieniu z MOPS-em je dostar-
cza. Może się to jednak zmienić, gdyż na 
szczeblu centralnym wciąż wydawane są 
nowe rozporządzenia.  
O osobach będących w kwarantannie 
będziemy się dowiadywać oficjalnie, 
trudniej dotrzeć do tej drugiej grupy.
Osoby starsze, samotne, niepełnosprawne 
są znane pracownikom ośrodka pomocy. 
Nasz MOPS przy współpracy i środkami 
Miejskiego Domu Spokojnej Starości wy-
daje dziennie 91 obiadów na terenie miasta 
osobom, które już wcześniej zgłosiły się 
jako potrzebujące pomocy. Pracownicy 
MDSS codziennie wykonują 45 usług 
opiekuńczych odwiedzając podopiecz-
nych w ich domach. Myślę, że ten obszar 
mamy dość dobrze zdiagnozowany, co nie 
znaczy, że mamy być obojętni na ludzi, 
którzy żyją wokół nas. Trzeba jednak 
zachować środki ostrożności, po pierwsze 
z powodu ryzyka rozprzestrzeniania wi-
rusa, a po drugie dlatego, że w sytuacjach 
ekstremalnych pojawiają się ludzie, którzy 
chcą wykorzystać zagubienie i bezsil-
ność osób starszych, oferując im jakieś 
usługi czy cudowne leki. Zaopiekujmy 
się członkami rodziny i przyjaciółmi 
przynajmniej telefonicznie. Wsparcie 
bliskich jest potrzebne i można je okazać 
bez wychodzenia z domu. A miasto jest 
w stanie zapewnić opiekę potrzebującym 
i zachęcam do korzystania z oficjalnych 
ścieżek. 
Czy jakieś pseudo informacje zakłócają 
funkcjonowanie miasta?
Jak donoszą media, wzrosła liczba bezpań-
skich psów, bo ludzie uwierzyli, że zwie-
rzęta mogą być nosicielami koronawirusa. 
Bezlitośnie pozbywają się swoich pupili 
i w niektórych miastach zrobił się prob-
lem. W Ustroniu na razie nie. Zwierzęta 
nie są nosicielami koronawirusa, dlatego 
należy się normalnie wywiązywać z obo-
wiązków właściciela i dbać o domowe 
zwierzęta. Apeluję, by czytać tylko spraw-
dzone, najlepiej oficjalne informacje, bo 
fałszywe newsy czasem mogą wywołać 
chaos. Na stronie internetowej miasta 
i na stronach mediów społecznościowych 
na bieżąco zamieszczamy informacje 
dotyczące Ustronia oraz inne potrzeb-
ne materiały. Nie zaniedbujemy trady-
cyjnej komunikacji, podając informacje 
w Gazecie Ustrońskiej i na plakatach 
rozmieszczanych na tablicach ogłoszeń 
oraz na tablicach przeznaczonych na ob-
wieszczenia i plakaty wyborcze. 
Dziękuję za rozmowę.     

Rozmawiała: Monika Niemiec

OGRANICZANIE KONTAKTÓW
(cd. ze str. 5)

Fot. M. Niemiec

Gdyby nagle pochorowali się wszyscy pracownicy instytucji lub byliby objęci kwarantanną, 
miasto zostałoby sparaliżowane, bo przecież woda musi być dostarczana, a śmieci  wywożone. 



10   Gazeta Ustrońska                                                                                           19 marca 2020 r.

B I B L I O T E K A POLECA  

Iwona Kleizner – „Kobiety wojowniczki”
Wiele niezłomnych kobiet zapi-
sało się w historii wojen. Autorka 
przybliża niektóre z nich, po-
cząwszy od Amazonek, poprzez 
Artemizję – kobietę w funkcji 
admirała – czy Agryppinę Starszą. 
Przybliża postać Joanny d'Arc, 
która poprowadziła do boju Fran-
cuzów, zapoznaje z wyczyna-
mi Katarzyny Sforzy i polskich 
kresowych wilczyc. Do znanych 
kobiet w mundurze należała też 
Joanna Żubr, której, jako pierw-
szej kobiecie przyznano Virtuti 
Militari. Do historii weszła  Hen-
ryka Pustowójtówna i legionistki 
Piłsudskiego.

Jelena Kostiuczenko   – „Przyszło nam tu żyć.   
 Reportaże z Rosji”
Autorka nie pisze zza biurka, nie 
boi się zabrudzić rąk, nie waha 
się stawiać trudnych pytań. Od-
wiedza ćpuńską melinę, w której 
żyje małżeństwo uzależnione od 
dezomorfiny, czyli popularnego 
w Rosji „krokodyla”. Udając sta-
żystkę, jeździ na patrole z drogów-
ką i obserwuje, jak inspektorzy 
wyciągają od kierowców łapówki. 
W Biesłanie pyta, o czym śnią 
rodzice dzieci, które zginęły pod-
czas akcji antyterrorystów. Pisze 
o tym wprost i bez stylistycznych 
ozdobników.

Światowy Dzień Modlitwy skupia chrześ-
cijanki różnych wyznań, które spotykają 
się corocznie w pierwszy piątek marca 
w ponad 180 krajach. Jest to ruch ekume-
niczny o 130-letniej tradycji, a świadomość 
tej wspólnej modlitwy jest bardzo budująca. 
Stowarzyszenie Kobiet Ewangelickich pod 
kierunkiem Urszuli Wantuły-Rakowskiej 
urządzało tę uroczystość już po raz 26. 
W tym roku liturgię przygotowały chrześci-
janki z Zimbabwe, które na hasło przewodnie 
wybrały słowa: „Wstań, weź swoją matę 
i chodź!”. W sali parafialnej zgromadziło się 
sporo zainteresowanych, a wśród nich były 
również przedstawicielki wyznania kato-
lickiego, które co roku uczestniczą w tym 
nabożeństwie. Obecni byli także wszyscy 
księża tej parafii. Corocznie przygotowy-
wany jest tam program spotkania według 
tekstów z wybranego kraju z modlitwami 
i pieśniami, który otrzymują wszyscy obecni. 
Pieśni śpiewano wraz z zespołem młodzie-
żowym Soli Deo Gloria, a modlitwy prezen-
towały konfirmantki. 

Na wstępie U. Wantuła-Rakowska powita-
ła gości i tradycyjnie przybliżyła informacje 
wraz z prezentacją multimedialną o Zim-
babwe, niewielkim państwie w południowej 

Afryce, borykającym się z wieloma proble-
mami politycznymi i gospodarczymi, gdzie 
chrześcijanie stanowią 80%  ludności. 

Kazanie wygłosiła diak. Urszula Śliwka, 
w nawiązaniu do fragmentu Ewangelii Jana 
(5, 2-9), o uzdrowieniu przez Jezusa sa-
motnego chorego człowieka przy sadzawce 
Betezda. Diakon powiedziała m.in.: Betezda 
była miejscem dramatu, gettem beznadziej-
nie chorych, jak również polem rywaliza-
cji. Ten, kto wszedł do wody pierwszy był 
uzdrowiony. Nad sadzawką leży człowiek, 
który od 38 lat choruje, cierpi i nie jest w tej 
sytuacji odosobniony. W podobnym położe-
niu jest mnóstwo innych chorych, lecz czym 
szczególnym zwrócił on uwagę Jezusa? Miał 
najmniejsze szanse na wyzdrowienie, bo był 
samotny, nie miał w nikim wsparcia. Być 
może brzmi to dla niejednego z nas znajomo. 
Jezus wybiera tego samotnego człowieka, 
aby go uratować. Gest miłosierdzia Jezusa 
jest jednocześnie aktem oskarżenia wobec 
nieczułości innych. Gdy dzielimy podobne 
doświadczenia, współczucie nie rodzi się 
samo z siebie. Trauma własnego bólu może 
zamknąć nas na drugiego człowieka. Cyto-
wany tekst stawia przed nami wyzwanie, któ-
re może prowokować sprzeciw, bowiem jasno 

daje nam do zrozumienia, że osobisty dramat 
nie powinien stanowić usprawiedliwienia 
dla braku troski o innych, szczególnie tych 
słabszych, samotnych. Ta historia to bolesna 
prawda o ludzkiej samotności w sytuacji 
choroby, czy niezawinionego nieszczęścia. 
Jakże często kieruje nami w takich sytua-
cjach instynkt przetrwania. Słabsi, samotni 
spisani są na straty i to nie tylko przez ok-
rutne prawo biologii, ale jakże często przez 
ludzką nieczułość, alienację, brak miłości. 
Na pytanie Jezusa „Czy chcesz być zdro-
wy?” chory wypowiada swój ból: „Panie, 
nie mam nikogo, kto udzieliłby mi wsparcia, 
jestem sam”. Wielu choruje być może tylko 
dlatego, że nie ma nikogo, kto wzbudziłby 
w nich wolę życia. Bez ludzkiej akceptacji, 
miłości, czujemy się wyobcowani, popadamy 
w choroby. Zaś ona pogłębia się wskutek 
osamotnienia. Jeżeli w rodzinie ktoś choruje 
łatwiej ponieść finansowe, emocjonalne, czy 
logistyczne koszty. Osoba samotna często 
musi ponieść koszty nie do przeskoczenia”. 
(...)Zastanówmy się, czy nasze relacje z in-
nymi wyzwalają w nich pragnienie życia, czy 
napawają ich nadzieją, siłą i wiarą, pozwa-
lając otrząsnąć się z niemocy? Dziś łączymy 
się w modlitwie, szczególnie z kobietami 
z Zimbabwe, gdzie traumy i napięcia są 
nadal aktualne w społeczności tego kraju. 
Ludzie niedożywieni, nie posiadający do-
stępu do zaplecza sanitarnego i środków 
zapobiegawczych mają znacznie mniejsze 
szanse na zdrowie i przeżycie. Dlatego koś-
cioły chrześcijańskie, my członkowie tych 
kościołów w imię miłości, pokoju i pojed-
nania mamy obowiązek kontynuować misję 
Jezusa. Mamy być tymi, którzy opuszczonym, 
biednym, samotnym niosą ulgę, przywraca-
jąc im poczucie godności. (..)  

Ofiara zebrana po nabożeństwie jest co 
roku przekazywana do kraju, który przygo-
tował liturgię. Następnie wszyscy uczestnicy 
nabożeństwa zostali zaproszeni na trady-
cyjny poczęstunek, przygotowany według 
przepisu tego wybranego kraju. Na pięknie 
udekorowanych stołach członkinie SKE 
podały pieczony ryż z warzywami, ciasto 
oraz kawę i herbatę. Przed posiłkiem mod-
litwę zmówił proboszcz ks. Piotr Wowry. 
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze 
integrując miejscową społeczność. 

                                    Lidia Szkaradnik

PRAWDA O OSAMOTNIENIU

Paulina Troszok, Wiktoria Sztyper i Katarzyna Potaszyńska przedstawiają modlitwy 
przygotowane przez kobiety z Zimbabwe.                                   Fot. L. Szkaradnik

Po l e c a m y  k s i ą ż k i ,  j e d n a k  b ę d z i e  s i ę  m o ż n a 
p o  n i e  u d a ć  d o  b i b l i o t e k i  d o p i e r o  z a  j a k i ś 
c z a s .  O b e c n i e  b i b l i o t e ka  j e s t  z a m k n i ę t a . 
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Po naszymu...

Ale my sie doczakali niesamowitych czasów! Taki plagi 
choróbska nie pamiynto u nas ani nejstarszy człowiek. Prowda 
sto roków tymu panowała hiszpanka, ale to były insze czasy. 
Dyć przeca isto na całym świecie nima takigo móndrego, 
coby powiedzioł jako sie to jeszcze skóńczy. Były już rozmaite 
ksióńżki, czy filmy katastroficzne, a tu życi prześcigo wszycki 
wyobrażynia. Kożdy przeca sie boji i na swój sposób chce 
chrónić siebie i rodzine. Dobrze, że miyszkómy w takim małym 
mieście, bo mi sie zdo, że u nas je jeszcze kapke bezpiecznij. 
Ludzie nie wiedzóm jako to jeszcze bydzie, tóż nie dziwota, że 
robióm panike. Łoto baji to gromadzyni jedzynio na gorsze 
czasy, jako to prawióm na czornóm godzine. Prziznóm sie 
Wóm, żech sama kupiła dwie dity nugli i po dicie pęczaku 
i żarnówki, coby sie potym nie szmatłać po kónzumach jak 
bydóm ci nimocni też już w Ustróniu. Ludzie narzykajóm, 
tego im chybio, czy tamtego, a tu trzeja Bogu dziynkować, że 
jeszcze sóm jakisi pozory normalności. 

Ponikiedy puszczym telewizor, a tam panuje niepodzielnie 
koronawirus, tóż je żech doista pełno podziwu dlo poświyncy-
nio wszystkich ludzi, co majóm do czyniynio z tymi zarażónymi. 
Dochtorzi i wszelki służby pumocnicze w tych kómbinezónach 
robióm isto na każdym wrażyni i należy sie im szacunek, bo 
przeca narażajóm swoji życi. A też sie bojóm i mogóm sie 
roznimóc, tóż co wtedy bydzie? Je to niewyobrażalnie ciynżko 
i pełno poświyncynio robota. Dyć to prowdziwi bohaterowie, 
herosi! A już do tych Chińczyków, co przeca sami moc wystoli, 
a jeszcze przijechali pumogać tym niefrasobliwym Włochóm, 
to doista ni móm słów uznanio! 

Władze nakazujóm coby ludzie nie szmatłali sie po próżnicy, 
jyno siedli na dupie kożdy w swoji chałupie. Nó i dobrze! Ale 
wyobrażocie se, co by to było jakby nóm chybiło wody, próndu, 
gazu, czy chleba? Dyć to kierysi musi łobsługować i sóm tacy 
co muszóm iś do roboty, czy sie im chce, czy ni. A ty biydne 
sklepikorki i sklepikorze, przeca ich też trzeja podziwiać 
i należóm sie jim serdeczne słowa podziynki. Władze prawióm, 
że nie zamknóm spożywczoków, ale jak sie łobsługa roznimoże, 
to kiery tam bydzie robił?! Tóż starejmy sie docyniać wszy-
ckich, co poświyncajóm sie dlo nas, coby my mógli siedzieć 
w chałupach i doczakać w zdrowiu spokojniejszych czasów. 

Staro ustrónioczka

Lekarze i pielęgniarki przed Okręgowym Ośrodkiem Zdrowia 
w Ustroniu przy ul. A. Mickiewicza, 1947 r. Od lewej strony: Elżbieta 
Dostal, doktor Zygmunt Łysogórski, Alma Śliż, nn, Anna Zloch i Anna 
Przybyła. Zdjęcie ze zbiorów Joanny Wojciechowskiej znalazło się 
w albumie „Historia Ustronia pocztówką i fotografią pisana”.

 W dawnym
Ustroniu

Ludeczkowie złoci

POMAGAJĄ I CHRONIĄ
WYSTARCZY ZADZWONIĆ

Na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie 
czytamy: Pamiętajmy, że policjantów możemy prosić o każdą pomoc. 
Wszystkie potrzeby, które wykraczają poza nasze kompetencje, mundu-
rowi niezwłocznie przekażą odpowiednim instytucjom, które zajmą się 
ich realizacją. Pomoc osobom potrzebującym niosą policjanci wszyst-
kich pionów w tym dzielnicowi, którzy jako pierwsi mają bezpośredni 
kontakt z mieszkańcami swoich dzielnic. Wielu seniorów zna swojego 
dzielnicowego i darzy go zaufaniem. W związku z rozprzestrzenianiem 
się koronawirusa i ryzykiem zarażenia, samotni seniorzy i osoby niepeł-
nosprawne mogą liczyć na pomoc mundurowych. Wszystko po to, aby 
nie narażać ich na ryzyko zarażenia i pomóc w załatwieniu codziennych 
niezbędnych czynności. Mundurowi będą pełnili rolę swoistego rodzaju 
łączników pomiędzy seniorami a odpowiednimi służbami, które fizycznie 
pomogą w realizacji potrzeb wykraczających poza kompetencje Policji, 
jak chociażby w zakupach żywności, lekarstw, czy dotarciu do lekarza.
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Już otwierając drzwi czytelni dało się 
odczuć aromat olejków eterycznych, 
a rozłożone na stoliku artykuły zachęcały 
feerią form i barw. Pierwsza głos zabrała 
Aneta Okupska-Pońc, która powiedziała 
kilka słów o olejkach, pokazała także 
dyfuzor zapachowy, który jednocześnie 
nawilża powietrze. Wyjaśniła, że olejek 
do aromaterapii nie powinien być spalany, 
lecz wlewany do takiej właśnie lampy 
katalitycznej, która wykorzystuje wibra-
cyjne fale dźwiękowe do wytworzenia 
pachnącej mgiełki. Zdradziła również, że 
na wieczorne spotkanie wybrała kompo-
zycję olejków wśród których znalazła się 

PRZEPIS NA POGROMCĘ
PESTYCYDÓW

między innymi kojąca lawenda i aroma-
tyczny ylang-ylang. Następnie głos zabrała 
Elżbieta Dudek, która jest licencjonowaną 
naturopatką. Jak powiedziała naturoterapią 
zainteresowała się pod wpływem choroby 
córki, której nie potrafił pomóc żaden 
lekarz. Krytyczny stan zdrowia uległ po-
prawie, gdy kobieta usłyszała diagnozę 
wskazującą na obecność lambi w organi-
zmie dziecka i zdecydowała się na terapię 
za pomocą ziół, dzięki której pozbyła się 
pasożytów w 2 miesiące. Po tym wstępie 
rozpoczęła się właściwa część wykładu 
połączona z prezentacją multimedialną. 
Pierwszym zagadnieniem były witaminy 

i minerały, poznaliśmy też przepis na 
„pogromcę pestycydów”, czyli zamocze-
nie warzyw i owoców w gorącej wodzie 
z 3 łyżkami sody i taką samą ilością octu. 
Kolejno prelegentka wyjaśniła znaczenie 
dobrych tłuszczy i kwasów omega-3, 
a jako ich źródło wymieniła orzechy. 
Dodała, że nie należy kupować ich na 
wagę, a dodatkowo warto zamoczyć je 
w wodzie z solą, aby pozbyć się oprysków. 
Wspomniane zostało także znaczenie 
nawadniania, gdyż organizm do funkcjo-
nowania najbardziej potrzebuje wody, zaś 
z powodu jej braku cierpi głównie wątro-
ba. Płyny należy dostarczać w proporcji 
30 ml na 1kg wagi. Następnym zagad-
nieniem były nutraceutyki, w Polsce na-
zywane suplementami diety, czyli środki 
spożywcze działające jako środki leczni-
ce. Wymienione zostały także właściwości 
chlorofilu w płynie, który okazuje się być 
dosłownie „lekiem na całe zło”, gdyż 
wspiera układ odpornościowy, redukuje 
objawy wielu chorób takich jak wrzody 
żołądka, odkwasza organizm, wpływa na 
jakość skóry, a nawet poprawia przemianę 
materii. Potem prowadząca stwierdziła, że 
jeśli nie ma porządku w jelitach, to nie ma 
go w organizmie. Nawiązała również do 
diety naszych dziadków i rodziców, która 
była dużo zdrowsza pomimo, iż na tale-
rzach nie znajdowało się tyle kolorowych 
i wymyślnych produktów. Wniosek ten 
wynika z faktu, że niegdyś znacznie częś-
ciej sięgało się po różnego rodzaju ki-
szonki, które są niezbędne w utrzymaniu 
prawidłowej flory bakteryjnej. W ostat-
niej części prelekcji omówiona została 
również rola wapnia, które wpływa na 
zdrowie naszych zębów i kości, a także 
konieczność suplementowania witaminy 
D3, której niedobór może prowadzić 
do spadków nastroju, a nawet depresji. 
Po zakończonej prezentacji prowadzące 
poczęstowały przybyłych chlorofilem, 
a także zachęciły do zakupu domowych  
przetworów, marokańskich perfum, my-
dełek oraz wielu innych, barwnych i pięk-
nych przedmiotów.    Karolina Francuz

W miniony czwartek jedna z czołowych stacji telewizyjnych 
wyemitowała odcinek popularnego programu „Kuchenne Re-
wolucje”. Nie lada gratką dla rodzimych fanów serii był fakt, 
iż akcja wspomnianego odcinka działa się w Ustroniu. Znana 
restauratorka przyjechała do miasta, aby przeprowadzić rewolucję 
nieopodal policji, w pizzerii „Bella” (dawniej „Kubuś”, później 
„Verona”). Tam spotkało ją niemiłe zaskoczenie, a rewolucja 
dosłownie zawisła na ostrzu noża. Sytuację uratowała jednak 
postawa siostry właściciela i jej męża, którzy stanęli na wyso-
kości zadania i zgodzili się przejąć upadający lokal. Z pomocą 
prowadzącej zmienili go w oberżę „Dzik i Dąb”, w której teraz 
podawane są dania tradycyjne. Rewolucja okazała się sukcesem, 
a nowi właściciele odkryli w sobie talent do gotowania i prowa-
dzenia biznesu. Talent okazał się tak duży, że zaskoczył zarówno 
ich, jak i inicjatorkę burzliwych zmian. 

Kiedy w naszym mieście kręcono odcinek, postanowiłam udać 
się na uroczystą kolację, która jest podsumowaniem każdej Rewo-
lucji. Muszę przyznać, że liczne kamery, reżyser, który instruuje, 
jak wykonać każdy krok, oraz postacie znane wcześniej wyłącznie 
z telewizji nieco mnie stresowały. Ostatecznie jednak nawet do 
kamer udało mi się przyzwyczaić, a decyzja o uczestniczeniu 
w kolacji okazała się niezwykle trafna. Miałam okazję skosztować 
smacznych dań, wcieliłam się w rolę aktorki, osobiście poznałam 
popularne osobistości i przede wszystkim zobaczyłam, jak te 
rewolucje wyglądają... od kuchni!                Karolina Francuz

DZIKIE REWOLUCJE

Po spotkaniu przybyli chętnie sięgali po wyjątkowe produkty.                      Fot. K. Francuz

Aromaterapia, olejki eteryczne, naturalne składniki i ich wpływ na nasze zdrowie 
to zagadnienia, które stają się coraz bardziej popularne w naszym społeczeństwie. 
To właśnie tym hasłom poświęcone było spotkanie, które odbyło się 6 marca w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej i zgromadziło spore grono zainteresowanych osób. 

Patrycja i jej mąż Kamil odnaleźli się w nowej roli. 
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BOGATSZE O WSKAZÓWKI

Konferencja odbyła się w sobotę 7 
marca pod hasłem „Sięgając po więcej. 
Dziedzictwo i przeznaczenie”. Mów-
czyniami tegorocznej konferencji były: 

Bożena Ciechanowska (trenerka, psycho-
terapeutka), Beata Marczak (założycielka 
Wrocławskiego Forum Kobiet, organizacji 
działającej na rzecz kobiet w woj. dolnoślą-

skim), Agata Strzyżewska („streetworker”, 
Prezes Fundacji Wszystko Jest Możliwe, 
zaangażowana w pracę misyjną w Paki-
stanie, Twórca Szkoły Pasji i Wizji), Mał-
gorzata Rycharska (inicjatorka projektów 
na rzecz Kościoła w kraju i za granicą).

Uczestniczki konferencji słuchały wy-
kładów na temat tożsamości, zmian za-
chodzących w życiu, a także osobistego 
celu życia w oparciu o wartości zawarte 
w Piśmie Świętym.

Na konferencji chcieliśmy uhonorować 
wieloletnią pracę Aliny Wieji na rzecz ko-
biet. Z tej okazji został wydany kalendarz 
z cytatami z książki „Kobieta w ramionach 
Stwórcy”, autorstwa Aliny Wieji.

O oprawę muzyczną zadbał zespół mu-
zyczny Chrześcijańskiej Wspólnoty Życie 
i Misja.

Uczestniczki opuszczały salę konfe-
rencyjną bogatsze w wartościowe treści 
i wskazówki, których zastosowanie na 
pewno będzie miało pozytywny wpływ na 
ich osobiste życie, a także życie ich rodzin 
i całych społeczności. 

Panie, które nie mogły w tym dniu być 
z nami, zapraszamy na stronę: www.
kobiety.misja.org.pl, na której od 1 kwiet-
nia będzie można posłuchać wykładów 
z tegorocznej konferencji. Serdecznie 
zapraszamy!
Zespół organizacyjny konferencji kobiet

Chrześcijańska Fundacja  
Życie i Misja

Co roku z okazji Dnia Kobiet Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja organizuje kon-
ferencję dla kobiet w Wiśle, w Hotelu Gołębiewski. W tym roku również kobiety 
wzięły udział w tym szczególnym wydarzeniu, aby wysłuchać wykładów i razem 
spędzić ten dzień.  

Henryk Wieja, Dyrektor Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja, tegoroczne mówczynie  
i zespół muzyczny.

W spotkaniu wzięło udział ponad 60 pań. Okazja do zapłacenia składek. 

Członkostwo w KGW Lipowiec jest rodzinne.Chwalimy się wnukami i wypiekami. Najlepsze życzenia dla jubilatek.

DZIEŃ KOBIET W HOTELU Zanim ogłoszono pandemię na świecie, 
a w Polsce wprowadzono nadzwyczajne 
środki ostrożności w związku z rozprze-
strzenianiem się koronawirusa, członkinie 
Koła Gospodyń Wiejskich w Lipowcu 
zdążyły wziąć udział w obchodach Święta 
Kobiet. Tym razem spotkały się w hotelu 
Jaskółka na Zawodziu. Zasiadły przy 
długim stole, który pomieścił ponad 60 
pań, wśród których była m. in. radna z 
dzielnicy Bożena Piwowar oraz Danu-
ta Koenig, reprezentująca Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. Zebrane panie powi-
tała przewodnicząca Koła Olga Kisiała. 
Solenizantki i jubilatki przyjęły życze-
nia, panie debatowały nad organizacją 
tegorocznych wyjazdów, płaciły składki, 
a przede wszystkim rozmawiały i łado-
wały akumulatory dobrą energią na ten 
trudny czas. A góral im przyśpiewywał... 

Tekst i foto: Monika Niemiec
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

KONKURS GWAROWY
Po raz 9 w murach Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ustroniu – Po-

lanie w dniu 4 marca 2010 r. odbył się Międzyszkolny Konkurs 
Gwarowy. Wzięły w nim udział drużyny wszystkich ustrońskich 
szkół podstawowych. Uczestnicy rywalizowali w 11 konkuren-
cjach zarówno drużynowych jak i indywidualnych. (...). Gościem 
honorowym konkursu była nasza ustrońska poetka, Pani Wanda 
Mider. Na zakończenie uczennice SP- 3 w Ustroniu – Polanie 
zaprezentowały kilka wierszy naszej ustrońskiej poetki, a przy-
śpiewki regionalne zaśpiewał szkolny chór.

CO SŁYCHAĆ W „CZANTORII”?
23 lutego Walne Zebranie Stowarzyszenia Miłośników Kultury 

Ludowej „Czantoria” dokonało m.in. wyboru zarządu na nową, 
trzyletnią kadencję. W skład zarządu weszli: Halina Fober (pre-
zes), Józef Cieślar (wiceprezes), Władysław Sikora (skarbnik), 
Magdalena Herzyk (sekretarz) i Rudolf Czyż (członek zarządu). 
Estrada Ludowa „Czantoria”, funkcjonująca w ramach Stowa-
rzyszenia, od 22 lat kultywuje pielęgnowanie i prezentowanie 
pieśni i tradycji ludowych, ze szczególnym uwzględnieniem na-
szego regionu. Kierownikiem artystycznym i dyrygentem Estrady 
jest dr Władysław Wilczak i w jego aranżacji przedstawiana jest 
większość pieśni, wywołując krytykę względnie aplauz, ale nie 
pozostawiając obojętnym. Szczególnym wydarzeniem dla człon-
ków zespołu są comiesięczne występy dla kuracjuszy i pacjentów 
naszego Uzdrowiska.

W EKSPRESOWYM TEMPIE
To były chyba już ostatnie zawody narciarskie tej zimy na 

Czantorii. W sobotę 20 marca rozegrano na polanie Solisko 
przy dolnej stacji wyciągu slalom gigant. Wystartowało 47 osób 
w różnych kategoriach wiekowych. Zawody były o tyle nietypowe, 
że zorganizował je właściciel prywatnej Firmy „Jerzy” z Dzię-
gielowa. (...)Nagrody najlepszym wręczali prezes Kolei Linowej 
Czantoria Czesław Matuszyński i J. Nieboras. Zawody zostały zor-
ganizowane w ekspresowym tempie. Sam pomysł zrodził się dwa 
tygodnie temu, ale wszystko udało się załatwić. Wybrała: (lsz) 

10 lat temu - 25.03.2010 r.

19-20.03   Lawenda    ul. Skoczowska 137   tel. 33 855-10-14
21-22.03  Centrum    ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
23-24.03  Pod Najadą    ul. 3 Maja 13    tel. 33 854-24-59
25-26.03  Centrum    ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
27-28.03  Na Szlaku    ul. 3 Maja 46     tel. 33 854-14-73
29-30.03  Rumiankowa    ul. Skoczowska 76   tel. 33 300-30-40
31.03      Centrum    ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76

DYŻURY APTEK
 Dyżur w godzinach 8.00-22.00. 

KOMANDOR -  Cieszyn, 
ul.Stawowa 27 - szafy, gardero-
by, zabudowy wnęk z drzwiami 
przesuwanymi i nie tylko... Za-
mów bezpłatny pomiar. RATY 
0%. 728-340-518, (33) 854-22-
57. www.komandor.pl

www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY - USTROŃ. 
33-854-53-98.

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

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

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

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

Mobilne usługi fryzjerskie 
u Kasi. Zadzwoń-przyjadę! 
505-152-958. 

OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 
0,60 zł za słowo + VAT

12/2020/3/R

W związku z zagrożeniem koronawirusem 10 marca premier 
rządu Mateusz Morawiecki po spotkaniu Rządowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego poinformował, że odwołuje się 
wszystkie imprezy masowe w Polsce. Było to zalecenie Świa-
towej Organizacji Zdrowia, które ma na celu zminimalizowanie 
rozprzestrzeniania się koronawirusa. 

Nabywcy biletów wstępu na imprezy, które zostaną odwołane 
mają prawo domagać się zwrotu pełnej kwoty tego, co zapłacili. 

Otrzymaliśmy 31 prawidłowych rozwiązań. Bony podarunkowe 
o wartości 50 zł do zrealizowania w Drogerii Dr Libro, ul. A. 
Brody 8a ze względu na koronawirusa rozlosujemy w później-
szym terminie, a oto bohaterki konkursu: 1. Danuta Kapołka, 
dr n. med., reumatolog, była dyrektor ds. lecznictwa Szpitala 
Reumatologicznego, 2. Elżbieta Sikora, działaczka społeczna 
i kulturalna, była radna, 3. Jolanta Kocyan, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Polanie, 
4. Ilona Niedoba, kierownik Miejskiego Domu Spokojnej 
Starości, 5. Władysława Hernik, dyrektor Przedszkola nr 1, 
6. Karolina Kidoń, wokalistka, instruktorka, 7. Maria Jaworska, 
przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Ustroń Centrum, 
8. Barbara Niemczyk, naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, 
Sportu i Turystyki Urzędu Miasta, 9. Anna Sikora, nauczyciel-
ka, biegaczka, sportsmenka, 10. Beata Grudzień, kierownik 
Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej, 11. Alicja 
Żyła, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania 
Kryzysowego, 12. Olga Kisiała, przewodnicząca Koła Gospo-
dyń Wiejskich Ustroń Lipowiec, 13. Iwona Bujok, asystentka 
Burmistrza Miasta Ustroń, 14. Dorota Walker, przewodnicząca 
Zarządu Osiedla Hermanice, 15. Magdalena Lupinek, dyrektor 
Muzeum Ustrońskiego. Dziękujemy za wspólną zabawę. 
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Nie taki dawny Ustroń, 2009 r.                                      Fot. W. Suchta

50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) pierwszy miesiąc wiosny, 8) zależny od 
ZUS-u, 9) wieś koło Zakopanego, 10) termin astrologiczny, 
12) rezerwa kadrowa, 14) spodnie gwarowo, 15) wzorek-
-napis na koszulce, 16) nierób, 19) dom strażaka, 22) baśnio-
wy chłopiec z drewna, 23) najdłuższy lewy dopływ Wisły, 
24) tytuł w kościelnej hierarchii.
PIONOWO: 2) na kopercie, 3) rzadkie imię męskie, 4) na 
towarze, 5) nienawiść siana w Internecie, 6) hodowanie ryb 
w stawach, 7) pierwsze danie (wspak), 11) na drobniaki, 
13) rodzaj wyższej uczelni, 17) litera w rosyjskim alfabecie, 
18) pełen ziaren, 20) święty ptak czczony przez Egipcjan,  
21) tabletka na ból głowy.
 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 27 marca.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 9

IDZIE KU WIOŚNIE
   Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Tomasz Gibas z 

Ustronia, ul. Folwarczna. 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.
 

KĄCIK SZACHOWY
10/2020/1/O

Mat w dwóch posunięciach.                            W. Suchta 2019 r.

Mokate pobudza myślenie!

Rozwiązania z GU nr 10: Gg3

Tym razem w losowaniu rozwiązania krzyżówki GU 10/20 pomógł nam 
Sebastian Płonka, prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
w Ustroniu. Szczęście uśmiechnęło się do Tomasza Gibasa z Ustronia.                      
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W miniony weekend odbył się Rajd Meksyku, który jest trzecią 
rundą Rajdowych Mistrzostw Świata, a w rywalizacji udział 
wzięli również Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak. 

Zawody rozpoczęły się w czwartek 12 marca od niezwykle 
barwnej ceremonii startu w Guanajuato. Po niej załogi pokonały 
dwa przejazdy miejskiego odcinka specjalnego, na którym poja-
wiły się problemy z elektroniką w samochodzie Kajetanowicza. 
Pomimo pełnego zaangażowania całego zespołu niestety nie udało 
się zlokalizować źródła problemu, lecz Polacy podjęli walkę 
i ruszyli na start pierwszego porannego odcinka specjalnego. 
Mimo przeciwności losu załoga LOTOS Rally Team uzyskała 
na próbach odpowiednio piąty i trzeci czas, co pozwoliło im 
uplasować się na czwartej pozycji w kategorii WRC3 po czte-

rech odcinkach specjalnych. Na kolejne, piątkowe zmagania 
organizator przygotował najdłuższy etap z dziesięcioma odcin-
kami specjalnymi o łącznej długości ponad 135 kilometrów. Po 
południu czasu miejscowego rozegrana została druga pętla, która 
zakończyła pierwszy etap zmagań tegorocznego Rajdu Meksyku. 
Dzięki konsekwentnej i skutecznej jeździe Kajetan Kajetanowicz 
z Maciejem Szczepaniakiem awansowali w nim do czołowej 
czwórki kategorii WRC3, zbliżając się do podium. Sobotnie 
zmagania składały się natomiast z dziewięciu prób, które były 
niespełna kilometr dłuższe niż dnia poprzedniego. Choć awaria 
samochodu cały czas przeszkadzała w pokazaniu pełnego poten-
cjału zanotowali oni kolejne dwa czasy na podium i zbliżyli się 
nieco do czołowej trójki załóg. Dla Kajetanowicza był to debiut 
w Rajdzie Meksyku, po raz pierwszy korzystał także z nowego 
samochodu, czyli Skody Fabii R5 evo. Pomimo problemów z 
elektroniką zdobył cenne doświadczenie, a na poszczególnych 
odcinkach pokazał dobre tempo. Rywalizacja na szutrowych tra-
sach Rajdu Meksyku była pierwszą rundą Rajdowych Mistrzostw 
Świata, w której udział wzięła polska ekipa. Polacy pomimo 
kłopotów technicznych nie poddali się i po walce zajęli czwarte 
miejsce, a z Ameryki Północnej wrócą z solidną liczbą punktów.  

PODJĘLI WALKĘ


