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W numerze m.in.: Bibliote-
ka i muzeum otwarte, ale 
z obostrzeniami, Żłobek 
i przedszkola w zawiesze-
niu, Uroczystości majowe 
inaczej, Kandydaci na prezy-
denta RP, Nowe inwestycje, 
ekopożyczki, uchwały anty-
wirusowe, Trwają uzgodnie-
nia w sprawie masztu w Li-
powcu, Strój ludowy noszony 
w Ustroniu, uratowane kocięta

(cd. na str. 6)

30 kwietnia 2020 roku, godz. 14. Przez 
pierwsze 5 minut poznajemy osoby, 
które wezmą udział w historycznej 
sesji Rady Miasta Ustroń. Widzimy je  
w biurach lub w mieszkaniach, słyszymy 
powitania, ustalenia i za chwilę prze-
wodniczący Rady Miasta Ustroń Marcin 
Janik rozpoczyna obrady online:

– Otwieram XV sesję Rady Miasta 
Ustroń, która na podstawie ustawy z dnia 
31 marca 2020 roku odbywa się z wyko-
rzystaniem środków porozumiewania się 
na odległość. Od kilku tygodni żyjemy 
w nowej, zupełnie nieprzewidywalnej 
rzeczywistości. W związku z tym na 
wstępie pragnę podziękować burmistrzo-
wi miasta za zaordynowanie procedur  
i rozwiązań łagodzących skutki pandemii. 
Za sprawne tymczasowe zamknięcie szkół 
i przedszkoli i przejście do nauczania 
zdalnego. Dziękuję wszystkim urzęd-
nikom i pracownikom Urzędu Miasta 
Ustroń za pełną poświęcenia i trudną pracę  
w tych nietypowych warunkach. Szcze-
gólne słowa podziękowania kieruję do 
pracowników Wydziału Spraw Obywatel-
skich i Zarządzania Kryzysowego z panią 
naczelnik Alicją Żyłą na czele. Dziękuję 
służbom mundurowym tym zawodowym, 
ale także naszej Straży Miejskiej oraz 
druhnom i druhom z ochotniczych straży 
pożarnych, którzy między innymi do-
starczają żywność i niezbędne produkty 
osobom objętym kwarantanną. Dziękuję 
wszystkim organizacjom i społecznikom 
za pracę wolontaryjną, w szczególności 
Kołu Gospodyń Wiejskich w Ustroniu Li-

WIRTUALNE MIASTO

ULGI
JEDNOGŁOŚNIE

W marcu 2020 roku zostaliśmy zmuszeni do przeprowadzki do sieci. Brakuje nam 
kontaktów z rodziną, przyjaciółmi, ale za to nasza sprawność informatyczno-techniczna 
znacznie wzrosła. W poprzedni czwartek odbyła się sesja Rady Miasta Ustroń online, 
w weekend braliśmy udział w koncertach w ramach Ustrońskiej Majówki, 3 maja w uroczy-
stej mszy św., ale internetowe łącza oferują znacznie więcej – naukę, pracę, kontakt, ćwicze-
nia, koncerty, planowanie domowych obowiązków, płatności, przelewy, załatwianie spraw 
w Urzędzie Miasta, uczestniczenie w procedurach samorządowych, podpisywanie pety-
cji, zakup lekarstw, rejestrację u lekarza, zamawianie potraw, zakupy, bilety, zwiedzanie 
muzeów, oglądanie wystaw, a nawet słuchanie bajek na dobranoc. Czy już przenieśliśmy 
się do wirtualnej rzeczywistości? Czekamy na listy.                                  Monika Niemiec
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SZCZEPIENIE PSÓW 
PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

19-21 MAJA 2020 r.
Lipowiec 19.05 (wtorek) 
  13.15  P. Tomaszko, ul. Lipowska 41
  13.30 – 13.45     „Bernadka” – most nad potokiem
    14.15 – 14.30     P Heller, ul. Nowociny 1
         14.50 – 15.20     Sklep Spożywczy ul. Lipowska 124
Jelenica   19.05 (wtorek)                     
  12.20  Pod wiaduktem – ul. Jelenica      
  12.40  P. Cieślar –„U Jonka na Kępie”
Goje  19.05 (wtorek)
               11.30 –11.40  P. Hławiczka, ul. Brody 85
Zawodzie 19.05 (wtorek)             
  12.00 – 12.20   P. Puzoń, ul. Szpitalna.
Hermanice 19.05 (wtorek)                                            
  13.30  P. Gajdacz, ul. Katowicka 151
                     14.00 – 14.30  P. Sikora, ul. Skoczowska 6 
  14.50 – 15.20  P. Kowala, ul. Folwarczna 4
    (nowe miejsce szczepienia)  
Nierodzim 20.05 (środa)              
  15.00 –16.00  Przychodnia Weterynaryjna w Nierodzi- 
    miu, ul. Potokowa 28                                                     
Centrum 20.05 (środa)             
  9.00 -  11.00  Przychodnia Weterynaryjna
  15.00 - 17.00      ul. Grażyńskiego 5 i  Gabinet Wetery- 
    naryjny Osiedle Centrum 3 
Poniwiec 21.05 (czwartek)
  15.15 – 15.45  P. Cichy, ul. Akacjowa 60     
Polana  11.30 - 11.40  Obok Motelu 
Jaszowiec 11.50 – 12.10  P. Szkaradnik, ul. Wczasowa 14
Równica 12.30  P. Pasterny
Polana  13.00  P. Śliwka, ul. Polańska 32
Dobka  13.40  Dawny sklep spożywczy
  14.20  Dobka Ślepa PKS    

Szczepieniu podlegają psy, które ukończyły 12 tyg. życia, a  następnie 
nie rzadziej niż co 12 miesięcy od daty ostatniego szczepienia. 

Istnieje możliwość zaszczepienie psa p. wściekliźnie łącznie z innymi 
chorobami wirusowymi, informacja na miejscu podczas szczepienia.  

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA WŁAŚCICIELE PSÓW 
MUSZĄ MIEĆ ZAKRYTE NOS I USTA MASECZKAMI ORAZ ZACHOWAĆ 
ODSTĘP OD INNYCH OSÓB MIN. 2 METRY!

W wypadku zaostrzenia przepisów epidemiologicznych szczepienie może 
zostać odwołane. 

Cena szczepienia: 35 zł

materiał światłoczuły wy-
korzystywano jodek srebra. 
Upowszechniła się w latach 
dwudziestych i trzydziestych 
XIX wieku.
   
Pod szczytem Trzech Kopców 
na wysokości 1000 m n.p.m. 
znajduje się największa jaski-
nia w Beskidach. Jej korytarze 
mają długość ponad 260 me-
trów. Temperatura w głębi ja-
skini wynosi około 6,5oC. 

Adam Cieślar z Istebnej, za-
wodnik AZS AWF Katowice, 
zrezygnował z kontynuowania 
kariery sportowej. W ostatnich 
latach był najlepszym polskim 
dwuboistą klasycznym. Rok 
wcześniej podobną decyzję 
podjął wiślanin Paweł Sło-
wiok.                           (nik)
 

Pod koniec kwietnia oddano 
do użytku pierwszy z pięciu 
mostów na modernizowanej 
drodze wojewódzkiej nr 941  
w Wiśle. Inwestycja warta bli-
sko 100 mln zł powinna być 
gotowa jesienią przyszłego 
roku.
 
W specjalnej gablocie na par-
terze skoczowskiego ratusza 
znajduje się defibrylator. Urzą-
dzenie pomocne w ratowaniu 
ludzkiego życia gotowe jest  
w każdej chwili do uży-
cia.  

Jedną z atrakcji Wisły jest 
turystyczny Szlak Habsbur-
gów. Trasa liczy blisko 20 km  
(w jedną stronę) i prowadzi 
sprzed pałacyku myśliwskiego 
przy ulicy Lipowej (obecnie 

siedziba PTTK) na Zadni Groń 
(zameczek, kaplica, wylęgar-
nia pstrągów) i Baranią Górę 
(leśniczówka i kapliczka). 
Szlak można przejść etapami, 
a mapę otrzymać w wiślańskim 
Oddziale PTTK.

Samorząd Skoczowa zakupił 
specjalny namiot pneumatycz-
ny, który będzie przydatny  
w działaniach na terenie miasta 
i gminy, związanych z pan-
demią koronawirusa. Koszt 
wyniósł 45 tys. zł.

Muzeum Śląska Cieszyńskiego 
może pochwalić się jednym 
z najcenniejszych w Polsce 
zbiorów dagerotypów, czyli 
zdjęć utrwalonych ma meta-
lowej płytce. Była to technika 
fotograficzna, w której jako 

to i owo
z 

okolicy

Ciekawostkę turystyczną sta-
nowi mini wieża piastowska, 
która znajduje się w centrum 
Hażlacha. Replika wzorowa-
na na zabytkowym obiekcie 
cieszyńskiego Wzgórza Za-
mkowego, stanęła przed 65 laty  
w „X rocznicę wyzwolenia 
Ziemi Cieszyńskiej”. Wybu-
dowana została z białej i czer-
wonej cegły. 

*  *  *

*  *  *

*  *  *
*  *  *

*  *  *
*  *  *

Zebrana deszczówka po pierwszym dniu długo wyczekiwanego desz-
czu tej wiosny. Zdjęcie otrzymaliśmy od nszego czytelnika.

19/2020/2/R

APEL BURMISTRZA MIASTA USTROŃ 

– OSZCZĘDZAJMY WODĘ 
Susza doskwiera wielu. Według hydrologów z taką sytuacją 

nie mieliśmy do czynienia od ponad 100 lat. Cierpi przyroda, 
ale i gospodarka.

Możemy i musimy zacząć od siebie, aby pokazać, że można! 
Od kilku rzeczy, które w większej skali pomogą nie tylko 

oszczędzać wodę, ale nauczyć nas nawyków racjonalnego jej 
gospodarowania oraz używania – co jest równie ważne!

To bardzo złożony problem. Bowiem dziś płoną torfowiska, 
jutro lasy, potem będzie susza, a pojutrze zabraknie nam prądu, 
bo... mogą się zatrzymać elektrownie wodne!

Pamiętajmy, że Polska ma mniej wody niż... afrykańskie Ma-
roko!                           Burmistrz Ustronia Przemysław Korcz
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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

19/2020/1/R

*   *   *

BEZPŁATNA TERAPIA 
LOGOPEDYCZNA ONLINE

Bezpłatna terapia dla osób z afazją (zaburzenia mowy o podło-
żu neurologicznym, powstałe w wyniku udarów mózgu, guzów 
mózgu i urazów czaszkowo-mózgowych).

Warunek: dostęp do komputera lub laptopa oraz internetu, tel. 
605834149, www.logopedaustron.pl

MUZEUM USTROŃSKIE OTWARTE 
DLA ZWIEDZAJĄCYCH

Od 4 maja można zwiedzać Muzeum Ustrońskiego im. J. Jaro-
ckiego oraz Oddziału Muzeum Zbiory Marii Skalickiej. Godziny 
zwiedzania Muzeum Ustrońskiego pozostają bez zmian:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek:  9.00-15.00
wtorek:     9.00-17.00
sobota:     9.00-13.00
niedziela:     9.30-13.00.
Natomiast Zbiory Marii Skalickiej czynne będą od środy do 

soboty w godz. 11.00-16.00.
Nie jest możliwe zwiedzanie grupowe, a indywidualni zwie-

dzający zobowiązani będą do respektowania określonych prze-
pisów regulaminu związanego z trwającą pandemią COVID-19. 
Znajdziemy w nim m.in. zapis o tym, że zwiedzający muszą 
mieć zasłonięte usta i nos oraz założone rękawiczki, że w salach 
wystawowych na parterze mogą przebywać maksymalnie trzy 
osoby, w pozostałych pomieszczeniach dwie lub nawet tylko 
jedna i że nieczynna będzie toaleta. 

*   *   *

1 MAJA ŚWIĘTO PRACY
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Zarząd 

Koła Miejskiego SLD w Ustroniu nie organizował tradycyjnego 
spotkania pierwszomajowego w rynku, ale tą drogą przekazuje 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności członkom  
i sympatykom SLD. 

ZLIKWIDOWANO PORADNIĘ
W budynku Szpitala Uzdrowiskowego „Równica” przy ul. 

Sanatoryjnej 7 w ramach Uzdrowiskowego Instytutu Zdrowia od 
stycznia 2011 r. do końca marca tego roku działała Poradnia Diabe-
tologiczna. Celem jej działalności była pomoc osobom chorującym 
na cukrzycę, a usługi refundował NFZ. Korzystali z niej chorzy  
z Ustronia i sąsiednich miejscowości, a było tam zarejestrowanych 
163 pacjentów, którym udzielono podczas ponad dziesięciu lat 
działalności prawie 20 tys. porad. Do końca 2018 r. przyjmowali 
dwaj lekarze: Elżbieta Sojka i Jerzy Walica, a po ich rezygnacji 
już zachodziła obawa, że poradnia przestanie istnieć, jednak od 
stycznia 2019 r. udało się zatrudnić jedną lekarkę Anetę Krawczyk, 
która przyjmowała wszystkich pacjentów. Wizyty ustalano co kilka 
miesięcy, a gdy była tylko jedna lekarka wyznaczano terminy wi-
zyt nawet co pół roku. Tymczasem pod koniec marca br. poradnię 
zamknięto, a jako przyczynę podano brak lekarza. 

Dla mieszkańców Ustronia i okolic była to dogodna lokalizacja, 
gdyż przedtem trzeba było jechać do Poradni Diabetologicznej  
w Szpitalu Śląskim w Cieszynie, z której korzystają chorzy  
z całego powiatu. Uzyskaliśmy informację telefoniczną (tel. 33 854 
9200 w. 516), że mając skierowanie od lekarza rodzinnego można 
się zapisywać w tej cieszyńskiej poradni lub do niej powrócić, jeśli 
ktoś wcześniej z niej korzystał. 

Ponadto okazało się, że taka poradnia jest również w Skoczowie 
w przychodni Agape Med, przy ul. G. Morcinka 16 b. Dzwoniąc 
pod numer 33 853 3430 uzyskano informację, że zapisy nowych 
pacjentów w ramach NFZ mogą nastąpić pod koniec maja. 

Szukając nadal innych, dogodniejszych lokalizacyjnie moż-
liwości w tym zakresie okazało się, że w ustrońskim ośrodku 
„Magnolia”, czyli w jednej z naszych piramid przy ul. Szpitalnej 15 
(tel. 33 854 3690) jest Poradnia Diabetologiczna, lecząca chorych  
w ramach NFZ. Od 12 maja będzie można się tam zapisywać. Na 
razie pracuje tam jeden lekarz, a od czerwca nastąpi zatrudnienie 
lekarki dotąd przyjmującej w Szpitalu Uzdrowiskowym, więc 
jest szansa, że zainteresowani chorzy mogą zostać tam przyjęci.  

                                                                                            (LS)

*   *   *
KANDYDACI NA PREZYDENTA 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W WYBORACH 2020 r. 

Gdy zamykamy numer nie wiadomo jeszcze czy wybory 
prezydenta RP odbędą się 10 maja 2020 r. Pewna jest lista 
zgłoszonych kandydatów. 

Nazwisko 
i imiona

Zawód Miejsco-
wość

Wykształ-
cenie

Wiek

BIEDROŃ Robert poseł do 
Parlamentu 
Europejskiego

Warszawa wyższe 
politolo-
giczne

44

BOSAK Krzysztof poseł na Sejm 
Rzeczypospolitej 
Polskiej

Warszawa średnie 37

DUDA Andrzej 
Sebastian

Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej

Kraków wyższe 
prawnicze

47

HOŁOWNIA 
Szymon 
Franciszek

publicysta Otwock średnie 43

JAKUBIAK 
Marek

menadżer Warszawa średnie 61

KIDAWA-BŁOŃ-
SKA Małgorzata 
Maria

poseł na Sejm 
Rzeczypospolitej 
Polskiej

Warszawa wyższe 
socjolo-
giczne

63

KOSINIAK-
KAMYSZ 
Władysław Marcin

poseł na Sejm 
Rzeczypospolitej 
Polskiej

Kraków wyższe 
medyczne

38

PIOTROWSKI 
Mirosław Mariusz

nauczyciel akade-
micki

Lublin wyższe 
historyczne

54

TANAJNO 
Paweł Jan

przedsiębiorca Warszawa wyższe 
w zakresie 
zarządza-
nia

44

ŻÓŁTEK 
Stanisław Józef

Kraków średnie 63
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19/2020/3/R

4 maja otwarły się drzwi Wypożyczalni 
dla Dorosłych oraz Oddziału dla Dzie-
ci, a czytelnicy ponownie mogą sięgać 
po ulubione tytuły. Czytelnia oraz Filie 
Biblioteczne pozostaną zamknięte do 
odwołania, a na korzystających z usług 
instytucji czekają drobne utrudnienia.  

BIBLIOTEKA MIEJSKA ZNÓW DZIAŁA
W każdym z oddziałów uruchomione zo-
stało jedno stanowisko obsługi klienta, 
przy którym może znajdować się tylko 
jedna osoba, a warunkiem skorzystania 
ze stanowiska jest dezynfekcja rąk oraz 
maseczka ochronna. Nie ma wolnego do-
stępu do półek, a zwrócone książki muszą 

przejść kwarantannę w związku z czym 
zostaną wyłączone z obiegu na okres 
14 dni. Pracownicy placówki apelują o 
wyrozumiałość oraz cierpliwość i licząc 
na wsparcie czytelników zapewniają, że  
w tej niecodziennej sytuacji najważniejsze 
jest zachowanie zasad bezpieczeństwa. (kfz) 

ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLA W ZAWIESZENIU
5 maja Burmistrz Miasta Ustroń wydał 

dwa rozporządzenia w sprawie funkcjo-
nowania żłobka, przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w dwóch szkołach pod-
stawowych, a ma to związek z decyzją 
rządu o otwarciu placówek opiekuńczo-
-wychowawczych dla najmłodszych dzie-
ci. Jak tłumaczył na sesji Rady Miasta 
Ustroń burmistrz Przemysław Korcz, 
z powodu braku rozporządzeń i spójnych 
wytycznych, uruchomienie placówek nie 
jest sprawą prostą (piszemy o tym na str. 

7). Burmistrz konsultował się w tej spra-
wie z dyrektorami i we wtorek ukazało 
się Zarządzenie nr 162/2020, w którym 
czytamy: 

„Po rozpatrzeniu wniosków dyrektorów 
Przedszkoli 1, 2, 4, 5, 6, 7 oraz dyrek-
torów Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 5,  
w związku z wystąpieniem okoliczności 
zagrażających  życiu lub zdrowiu dzieci, 
wynikających ze stanu epidemii związa-
nej z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, 
wyrażam zgodę na zawieszenie w okresie 

od dnia 6 maja do dnia 17 maja 2020 r. za-
jęć w wymienionych przedszkolach oraz 
oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych.”. 

W Zarządzeniu nr 161/2020 czy-
tamy, iż „ogranicza się w okresie od 
dnia 6 maja do dnia 17 maja 2020 r. 
funkcjonowanie Żłobka Miejskiego 
w Ustroniu poprzez zawieszenie spra-
wowania opieki oraz prowadzenia zajęć 
opiekuńczo-wychowawczych i eduka-
cyjnych”.                                          (mn)
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C

c

Mimo wielu ograniczeń wywołanych 
pandemią w niedzielę 3 maja kontynuo-
wano długoletnią tradycję ekumenicznych 
odchodów świąt narodowych odprawiając 
uroczystą Mszę Św. w intencji Ojczyzny 
z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Odby-
ła się ona w kościele rzymskokatolickim 
św. Klemensa, a celebrował ją proboszcz 
ks. Wiesław Bajger. Powitał on przybyłych 
gości: burmistrza Przemysława Korcza, 
przewodniczącego Rady Miasta Marcina 
Janika, przewodniczącego Chrześcijań-
skiego Stowarzyszenia Ekumenicznego 
Łukasza Sitka oraz wszystkich obecnych 
w kościele i tych, którzy uczestniczyli 

ZACZĄĆ OD MAŁYCH KROKÓW

c .  F o t .  K .  F r a n c u z 
PZU, WARTA – HDI, COMPENSA, 

MTU, Uniqa

UBEZPIECZENIA: 
 majątkowe, komunikacyjne: OC, AC, NW,

 turystyczne w kraju i za granicą.

MARIA NOWAK  
tel. 693 627 465, mak260@interia.pl

   Ustroń, ul. Dominikańska 26

ZAPRASZAM 
od poniedziałku do piątku  16.00 – 19.00
 w soboty nieczynne.

Jest możliwość umówienia się telefonicznie
na inną porę.

PŁATNOŚĆ MOŻNA REGULOWAĆ KARTĄ
                                

19/2020/4/R

Oprócz burmistrza i przewodniczącego Rady Miasta pod pomnikiem obecnych było dwoje 
urzędników.                                                                                         Fot. L. Szkaradnik

w mszy za pośrednictwem przekazu in-
ternetowego. 

Kazanie wygłosił ks. Dariusz Lerch 
z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w Ustroniu, nawiązując do słów ewange-
listy Jana (15, 1): „Ja jestem prawdziwym 
krzewem winnym, a Ojciec mój jest wi-
nogrodnikiem. Każdą latorośl, która we 
Mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, 
która wydaje owoc, oczyszcza, aby przy-
nosiła obfitszy owoc. (...) Jeśli obfity owoc 
wydacie staniecie się dziećmi Bożymi”.

Obchodzimy szczególny dzień – Naro-
dowe Święto 3 Maja, które nawiązuje do 
uchwalenia w tym dniu w 1791 r. pierwszej 

w Europie, a drugiej na świecie konstytu-
cji. To był radosny moment uwieńczenia 
wielu lat starań o gruntowną reformę 
upadającego wówczas państwa i chociaż 
wiemy, że konstytucja funkcjonowała za-
ledwie kilkanaście miesięcy, to zapisała 
się ona na trwałe w historii Polski oraz 
w świadomości kolejnych pokoleń Pola-
ków. Dziś świętujemy radosny moment 
w naszej historii w trudnym czasie, czasie 
epidemii, w którym nie brakuje napięć 
politycznych, społecznych, światopoglą-
dowych, ale pamiętajmy, że świętujemy 
w kraju wolnym i niepodległym. Pamię-
tajmy, że dziś jest czas na wdzięczność 
za to wszystko, co mamy: za ojczyznę, 
za wolność, także wolność wyznaniową,  
a przede wszystkim pamiętajmy o tym, 
komu to zawdzięczamy, kto jest stwórcą 
Panem i Wybawicielem. Bóg jest właścicie-
lem winnicy, o której czytałem w dzisiejszej 
ewangelii, a winnicą Pana są wszyscy ci, 
którzy podążają za Jezusem. (...) To nam 
zostało powierzone zadanie: Mamy trwać 
w Chrystusie i wydawać dobre owoce.  
W to dzisiejsze święto narodowe jest dobry 
czas, aby zadać sobie pytanie: Kim jeste-
śmy? Czy wypełniamy to zadanie? Bóg 
zaufał każdemu z nas, Chrystus zawarł  
z nami przymierze i powierzył nam życie, 
zdolności, możliwości (...) Może nadszedł 
czas, aby zacząć od małych kroków, od 
miłego słowa do drugiego człowieka, od 
poświęcenia chwili czasu na rozmowę  
z Bogiem, na czytanie Biblii. Niech wszech-
mogący Bóg pomaga nam w naszej drodze, 
by rządzący nie zapominali o wartościach 
opartych przede wszystkim na miłości do 
Boga i do drugiego człowieka. Życzę wam  
i sobie, by gdy przyjdzie Pan winnicy ze-
brać plon, aby zastał nasz naród jako tych, 
którzy czynnie oczekują, jako tych którzy 
pracują na chwałę Bożą. 

Na zakończenie eucharystii wspólnie 
zaśpiewano za dar wolnej Polski uroczy-
ste „Te Deum laudamus…”, a przed sa-
mym wyjściem z kościoła pieśń narodową 
„Boże, coś Polskę”.

Obchody Święta Konstytucji zakończo-
no pod Pomnikiem Pamięci Narodowej, 
gdzie burmistrz Przemysław Korcz wraz 
z przewodniczącym Rady Miasta Marci-
nem Janikiem złożyli kwiaty.             (LS)

W kościele msza odbyła się z udziałem kilkunastu wiernych.  
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powcu za uszycie maseczek dla mieszkańców. Parafiom katolickim 
dziękuję za zakup respiratorów dla cieszyńskiego szpitala, Diako-
nii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dziękuję za tablety dla 
potrzebujących dzieci i młodzieży. Oczywiście słowa wdzięczno-
ści i podziękowania kieruję do pracowników służby zdrowia bez 
względu na zajmowane stanowisko i rodzaj obowiązków. Proszę 
też pana burmistrza o przekazanie podziękowań siostrze, która  
w naszym powiecie walczy z zagrożeniem w absolutnie jego 
epicentrum. Łączymy się także w bólu i żałobie z rodziną miesz-
kańca Ustronia, który przegrał walkę z Covid-19, a także ze 
wszystkimi rodzinami, które żegnały swoich bliskich bez udziału 
najbliższych, przyjaciół, znajomych, sąsiadów. 

SPRAWOZDANIE MOPS
Obrady toczyły się normalnym trybem z tym wyjątkiem, że 

sala sesyjna ratusza pozostała pusta. Po sprawdzeniu obecności, 
prawomocności, korekcie porządku obrad, zajęto się sprawo-
zdaniem z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Ustroniu za rok 2019. Do przedstawionego dokumentu nie było 
pytań, ale poproszono kierownika MOPS-u Zdzisława Dziendziela 
o odpowiedź na pytania sformułowane podczas posiedzeń komisji. 

Następnie omówiono wyniki konsultacji społecznych, doty-
czących projektów uchwał podejmowanych na sesji 30 kwietnia. 
Zgłoszone zostały jedynie uwagi do projektu uchwały w sprawie 
zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców i zosta-
ły uwzględnione. Treść przekazanych przez mieszkańców uwag 
i wniosków jest publikowana na stronie: ustron.esesja.pl przy 
odpowiednim posiedzeniu. Na wspomnianej stronie można też 
poznać treść wszystkich dokumentów przedstawianych na sesji: 
sprawozdań, projektów uchwał, protokołów itd., a także imienne 
wyniki głosowania radnych. 

ODSZKODOWANIE ZA SCENĘ
Na temat uchwały zmieniającej budżet miasta na rok 2020 głos 

zabrała skarbnik miasta Aleksandra Łuckoś. Poinformowała, że 
w uchwale proponuje się zwiększyć plan dochodów o 272.422,91 
zł. Na tę sumę składa się odszkodowanie od ubezpieczyciela za 
zniszczoną w wyniku pożaru scenę na rynku w grudniu 2019 
roku: 167.103,31 zł oraz grant z Unii Europejskiej w wysokości 
69.099,60 zł pod nazwą „Zdalna szkoła”. Do dochodów zali-
cza się też zwrot nieprawnie pobranych środków z MOPS-u – 
35.320 zł, które zostaną oddane do budżetu państwa. Cała kwota  
z ubezpieczenia przeznaczona zostanie na jednoroczne zadanie pod 
nazwą „Modernizacja sceny na rynku w Ustroniu”, a pieniądze 
z grantu wydane zostaną na zakup laptopów dla każdej ze szkół 
podstawowych w Ustroniu. Przeniesione zostały też pieniądze  
w ramach wydatków bieżących działu: „Gospodarka mieszkanio-
wa” na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Stworzenie sieci 
publicznych punktów sanitariatów na terenie miasta Ustroń”,  
a konkretnie na uzyskanie wymaganych pozwoleń na budowę 
studni głębinowej o zakładanej wydajności wody do 5 tys. m3 na 
dobę przy ul. Nadrzecznej. 

Po 7.955 zł otrzymają Szkoły Podstawowe nr 3 i nr 6 z przezna-
czeniem na dokumentację projektową instalacji fotowoltaicznej 
oraz audyt energetyczny. 

NOWE INWESTYCJE W WPF
Skarbnik Aleksandra Łuckoś przedstawiła też proponowane 

zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń, 
wprowadzające nowe wieloletnie zadania inwestycyjne, które 
mają się rozpocząć już w tym roku. Pierwsze z nich to „Budowa 
drogi zbiorczej Pod Skarpą na odcinku od ul. A. Brody do ul. 
Cieszyńskiej”, na którą planuje się przeznaczyć 150 tys. zł w roku 
2021 celem sporządzenia dokumentacji projektowych wraz z uzy-
skaniem pozwolenia na budowę tak, by możliwe było składanie 
wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Etap projektowy ma potrwać od 2021-2022 roku. 

Drugim nowym przedsięwzięciem, które należy wpisać do 
WPF-u jest rozbudowa ul. Folwarcznej. W 2021 roku 80 tys. zł 
przeznaczone zostanie na sporządzenie dokumentacji projektowej 
i uzyskanie pozwolenia na budowę, żeby móc ubiegać się o dofi-
nansowanie z FDS. 

Kolejne dwie inwestycje są współfinansowane przez Unię Eu-
ropejską. Pierwsza z nich to Infrastruktura dla obsługi podróżnych 
w Ustroniu z dofinansowaniem z RPO w kwocie: 1.654.772,74 

ULGI JEDNOGŁOŚNIE
(cd. ze str. 1)

zł. Przewidywany termin zakończenia to grudzień 2021 r. Projekt 
zakłada budowę centrum obsługi pasażera przy ul. Nadrzecznej, 
montaż 11 stacji naprawczych dla rowerów, przystosowanie miejsc 
do wypożyczalni rowerów, wybrukowanie terenu pod budowę 6. 
stacji rowerowych, montaż stojaków rowerowych, ławek, lamp 
solarnych, koszy na śmieci i zakup 30 rowerów elektrycznych. 
Drugi jest projektem partnerskim realizowanym razem z miastem 
Wisłą i gminą Brenna pn. „Rowerem przez Beskidy” – etap I, do 
realizacji w latach 2021–2022 w wysokości 4.273.187,47: w roku 
2021 – 1.689.102,98 zł, w roku 2022 – 2.584.084,49 zł. Całkowity 
koszt I etapu inwestycji to prawie 11 mln zł z dofinansowaniem w 
wysokości 84%, a w planach dla Ustronia jest przebudowa ścieżek 
rowerowych na długości 11 kilometrów od ul. Grażyńskiego do 
granic z gminą Brenna. 

Przewodnicząca Bożena Piwowar w imieniu Komisji Budżetu 
i Przestrzegania Prawa wydała pozytywną opinię na temat omó-
wionych uchwał. Zmiany w budżecie uchwalono jednogłośnie, 
ale w głosowaniu w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej radny Artur Kluz wstrzymał się od głosu. 

DWIE EKOPOŻYCZKI 
Kolejne dwie uchwały dotyczyły zaciągnięcia pożyczek  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Pierwsza z przeznaczeniem na program „Ograniczenie 
niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń” 
wyniesie 180.960 zł, zostanie uruchomiona jeszcze w tym roku 
i przeznaczona na dotacje dla mieszkańców do wymiany źródeł 
ciepła na ekologiczne. Druga pożyczka w wys. 2.009.000 zł bę-
dzie zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
do budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Łącznej i Bładni-
ckiej. Pierwsza transza ma być uruchomiona jeszcze w tym roku 
w kwocie 400 tys. zł. Jak informowała skarbnik Łuckoś, spłata 
pierwszej pożyczki nastąpi w latach 2021-2025, a drugiej w latach 
2022-2027, obydwie pożyczki spłacane będą w ratach kwartalnych 
z dochodów własnych miasta.

Komisja budżetowa pozytywnie zaopiniowała obydwie uchwa-
ły, podobnie jak Komisja Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa za 
pośrednictwem jej przewodniczącego radnego Romana Siwca. 

Radni przyjęli formalne poprawki w uchwale w sprawie termi-
nu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i uchwałę zmieniającą uchwałę w spra-
wie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej, a kolejne 
trzy uchwały dotyczyły ulg podatkowych dla przedsiębiorców  
w związku z pandemią koronawirusa. 

NISKIE DOCHODY MIASTA
Zanim jednak przystąpiono do głosowania nad uchwałami 

wsparcia dla firm, głos zabrał burmistrz Przemysław Korcz, 
który dołączył się do podziękowań przewodniczącego Janika  
i skierował osobiste podziękowania do mieszkańców miasta, którzy 
w tym trudnym czasie prawie wzorowo stosowali się do wszyst-
kich zaleceń, poleceń, ale także bardzo aktywnie odpowiedzieli 
na propozycje różnych rozwiązań i włączyli się w bardziej lub 
mniej oficjalne formy pomocy – wolontariuszom, taksówkarzom, 
właścicielom sklepów, hoteli, zarządowi Przedsiębiorstwa Uzdro-
wiskowego, bo dzięki ich darowiznom można było przygotować 
paczki na święta i wspomóc najbardziej potrzebujących. Bur-
mistrz podziękował też pracownikom Urzędu Miasta, MOPS-u, 
Miejskiego Domu Spokojnej Starości, którzy nie tylko opiekują 
się pensjonariuszami domu przy ul. Słonecznej, ale też świadczą 
usługi opiekuńcze dla starszych osób na terenie całego miasta, 
straży miejskiej i służbom zewnętrznym. Przechodząc do projek-
tów uchwał, burmistrz podziękował Radzie Miasta za pochylenie 
się nad zaproponowanymi przez burmistrza ulgami podatkowymi. 
Podkreślił, że projekty powstały m.in. w odpowiedzi na sugestie 
radnych i mieszkańców Ustronia. 

– Wyniknęły także z oceny sytuacji, która jest trudna zwłaszcza  
w naszej miejscowości, w której gospodarka stoi głównie turystyką  
i usługami, więc jest bardzo istotne, że te rodzaje działalności, 
które musiałyby być na mocy przepisów szczególnych zamknięte 
bądź ograniczone, te które mogliśmy wspomóc, właśnie tymi 
uchwałami będziemy to czynić. Jak państwo wiecie, pierwszym 
krokiem, jaki skierowaliśmy do naszych mieszkańców było 
zapłacenie wszystkich faktur, których termin płatności upływał 
końcem kwietnia, zostały one zapłacone do końca marca. Dru-
gim działaniem było obniżenie o 70% czynszów w lokalach 
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miejskich, w których prowadzona była działalność gospodarcza. 
Natomiast dzisiejszy pakiet trzech uchwał, który skierowaliśmy 
pod obrady wysokiej rady jest takim dopełnienie działań, które 
chcemy wprowadzić, żeby pomóc osobom dotkniętym finanso-
wo przez koronawirusa. Chciałbym jeszcze uzupełnić, że jako 
miasto Ustroń również jesteśmy dotknięci epidemią COVID-19. 
Chciałbym, żebyście państwo mieli tego pełną świadomość, że na 
pewno nie wykonamy planowanych w budżecie dochodów z opłaty 
uzdrowiskowej, na pewno nie wykonamy planowanych dochodów  
z podatków, z których właśnie będziemy zwalniać przedsiębiorców, 
również z czynszów. Jednak w mojej ocenie podjęcie tych działań 
jest konieczne. Jednak największe obawy budzi niewykonanie 
planu dochodów z udziału w podatku PIT i CIT. Uczulam pań-
stwa na ten problem, bo już za miesiąc marzec otrzymaliśmy od 
państwa jedynie około 50% kwoty, którą powinniśmy otrzymać. 
Chciałbym, żebyście państwo pochylili się też nad tym problemem, 
oczywiście my będziemy go stale monitorować i państwa infor-
mować. Budżet ma zawsze dwie strony: dochodową i wydatkową. 
Jeżeli już wiemy, że nie będziemy mieć wykonanych dochodów, 
być może przyjdzie taki okres w tym roku, że będzie się trzeba 
zastanowić nad ograniczeniem strony wydatkowej i to będzie  
o wiele trudniejsza rzecz niż to, co robimy do tej pory. Być może 
okaże się tak, że jakoś przejdziemy obronną ręką przez ten okres, 
ale trzeba brać pod uwagę potencjalne trudności. 

UCHWAŁY ANTYWIRUSOWE
Radni jednogłośnie przyjęli uchwały wprowadzające ulgi po-

datkowe dla przedsiębiorców. Pierwsza z nich zmieniła uchwałę  
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia 
na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości 
podatkowych stanowiących dochód gminy. Opłata prolonga-
cyjna zastępuje odsetki, jest od nich niższa, a gminy mogą taką 
opłatę ustanowić lub nie. Rada Miasta Ustroń usankcjonowała 
opłatę uchwałą z dnia 26 stycznia 2016 roku, a 30 kwietnia 2020 
roku przyjęła uchwałę zmieniającą, do której treści dodano § 1a  
w brzmieniu: „Opłaty prolongacyjnej, o której mowa w §1 nie na-
licza się w sprawach ulg z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia 
terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stano-
wiących dochód gminy powstałych w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii i innego w związku  
z zakażeniami SARS-CoV-2.”

Druga z przyjętych uchwał dotyczy przedłużenia terminu płat-
ności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i w czerwcu 
2020 roku do dnia 15 września wszystkim grupom przedsię-
biorców, uznając, że ich płynność finansowa uległa pogorszeniu  
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicz-
nych z powodu COVID-19 w Ustroniu, tj. w gminie o dominują-
cym charakterze turystycznym i uzdrowiskowym. 

Trzecia uchwała antykryzysowa zwalnia z płatności podatku od 
nieruchomości (grunty, budynki i budowle lub ich części związa-
ne z prowadzeniem działalności gospodarczej) za kwiecień, maj  
i czerwiec przedsiębiorców, którzy zostali objęci, na mocy prze-
pisów szczególnych, ograniczeniami w prowadzeniu działalności 
gospodarczej (w szczególności zakazów, obowiązku zaprzestania 
prowadzenia działalności) w związku z wystąpieniem epidemii 
COVID-19.

Uzasadnieniem dla przyjęcia uchwał jest fakt, że ustanowione 
w związku z epidemią COVID-19 czasowe ograniczenia w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorców działających 
we wspomnianych, a także powiązanych gałęziach gospodarki 
spowodowały negatywne skutki finansowe dla przedsiębiorców. 

Kompetencją do podjęcia uchwał jest ustawa z dnia 2 mar-
ca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kry-
zysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 
374 ze zm.). Na jej podstawie rada gminy może wprowadzić,  
w drodze uchwały, przedłużenia terminów płatności podatków 
oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości. 

INNE UCHWAŁY
Podczas ostatniej sesji podjęto również uchwały w sprawach: 
– udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla 

Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania „Prowadzenie Po-
wiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą  
w Rodzinie”. Jak referował pełnomocnik burmistrza ds. profilak-
tyki uzależnień Łukasz Sitek, dotacja uzależniona jest od liczby 

mieszkańców i w przypadku Ustronia na rok 2020 wynosi 20.277 
zł);

– udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla 
Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka 
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej 
(ośrodek pełni dla Ustronia funkcję tzw. izby wytrzeźwień, dotacja 
obliczana na podstawie kosztów utrzymania i liczby osób przyję-
tych z naszego miasta wynosi 18.721 zł na rok 2020);

– określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spo-
łecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń na temat budżetu Miasta 
Ustroń na 2021 rok (zmiany formalne zgodnie z najnowszymi 
wytycznymi Wydziału Prawnego Urzędu Wojewódzkiego); 

– nabycia w drodze kupna nieruchomości położonej przy ul. 
Myśliwskiej w Ustroniu (działka zajęta pod drogę publiczną  
o powierzchni 97 m2 w cenie 2.910 zł) ;

– wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 
gruncie gminnym (z wnioskiem wystąpiła firma Tauron, służebność 
przesyłu będzie ustanowiona na działce przy ul. Górnej w Ustroniu 
Lipowcu, będącej własnością miasta);

– wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej przy ul. 
Drozdów (zamiana dotyczy działki prywatnej w ciągu ul. Drozdów 
i działki miejskiej zajętej pod pas zieleni, obie działki mają tę samą 
powierzchnię 0,0039 ha i wycenione zostały na 1.873 zł); 

– w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ustroń do orga-
nu regulacyjnego (zgodnie z ustawą o zmianie ustawy w sprawie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Wo-
dociągi Ziemi Cieszyńskiej sporządziły nowy regulamin dla gmin 
członkowskich, w tym dla Ustronia. Przyjęty uchwałą regulamin 
będzie przekazany do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, 
dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwo-
wego Gospodarstwa „Wody Polskie”); 

– nabycia w drodze kupna zabudowanej nieruchomości poło-
żonej przy ul. Bażantów (dotyczy działki, na której stoi dawna 
siedziba straży granicznej, jest to działka skarbu państwa o wartości 
rynkowej ponad 530 tys. zł, Starostwo Powiatowe może sprzedać 
miastu tę działkę za cenę o 40% niższą, ale musi się wypowiedzieć 
wojewoda, więc radni muszą wyrazić zgodę na ten zakup); 

Projekty uchwał omówiła naczelnik Wydziału Architektury 
i Gospodarki Mieszkaniowej Aleksandra Kwiecień-Zawada  
i naczelnik Wydziału Inwestycji Andrzej Siemiński, pozytywną 
opinię Komisji Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej RMU na temat czterech powyższych uchwał prze-
kazał przewodniczący komisji Aleksander Poniatowski. Uchwały 
podjęto jednogłośnie. 

Kolejne uchwały referowała Monika Maksymczak, naczelnik 
Wydziału Środowiska i Rolnictwa UM, pozytywną opinię Komisji 
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa wyraził jej 
przewodniczący Roman Siwiec, jednogłośnie przeszły uchwały 
w sprawie: 

– przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ustroń  
w 2020 r.” (celem programu, uchwalanego co roku jest zapewnie-
nie miejsc w schronisku, sprawowanie opieki nad dziko żyjącymi 
kotami, w tym ich dokarmianie i sterylizacja zwierząt);

– zmieniającej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Ustroń 
(istnieje konieczność zmiany planu obowiązującego od 2016 
roku, gdyż Starostwo Powiatowe w Cieszynie chce przystąpić 
do termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Technicznych  
w Ustroniu i trzeba ten budynek ująć w planie dla naszego miasta);

– przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Ustroń (zgodnie z sugestiami nadzoru prawnego 
konieczne były zapisy precyzujące zapisy uchwały podjętej  
w grudniu 2019 roku).

Podczas kwietniowej sesji radni uchwalili również statut Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu, który wymagał 
wprowadzenia formalnych zmian, wykreślenia pewnych aktów 
prawnych, dopasowania nazewnictwa. Wyjaśniał to sekretarz 
miasta Ireneusz Staniek. Opinia komisji przestrzegania prawa była 
pozytywna, głosowanie jednomyślne. 

Ostatnią uchwałą radni nadali nazwę rondu łączącemu ul. Da-
szyńskiego z ul. Cieszyńską. Uchwała miała być jednym z punktów 
programu świętowania Roku Jana Cholewy, który obchodzimy  
w tym roku w Ustroniu. Uroczystości będą się mogły odbyć, 

(cd. na str. 8)
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dopiero gdy sytuacja wróci do normy. 
O działalności Komisji Rewizyjnej  

w wyjątkowych warunkach mówił wi-
ceprzewodniczący komisji Piotr Roman. 
Wyjaśnił m.in., jak obecnie wygląda har-
monogram prac, przygotowanie do gło-
sowania nad absolutorium dla burmistrza  
i co jeszcze trzeba skontrolować w Centrum 
Usług Wspólnych. 
OTWIERAMY I ZAWIESZAMY
W punkcie sprawy bieżące miasta radny 

Paweł Sztefek zapytał, czy od 4 maja otwar-
te będzie Muzeum Ustrońskie i Miejska Bi-
blioteka Publiczna. Odpowiadał burmistrz 
Przemysław Korcz:

– Placówki kulturalne takie jak muze-
um i biblioteka będą działać od 4 maja  
z pewnymi obostrzeniami, np. kwaran-
tanną nakładaną na oddawane książki, ale 
mamy dużo większy problem związany  
z kolejnym etapem luzowania obostrzeń,  
a mianowicie – otwarcie przedszkoli i żłob-
ka. Jest to dla mnie kontrowersyjne odmra-
żanie. Zaraz po pojawieniu się informacji 
na konferencji prasowej pana premiera kie-
rownik Centrum Usług Wspólnych Sylwia 
Moskal zwróciła się do dyrektorów placó-
wek wychowawczo-opiekuńczych z prośbą 
o zdiagnozowanie, czy rodzice będą posyłać 
dzieci do placówek, czy nie. W związku  

z tym otrzymałem od dyrektorów przed-
szkoli i szkół podstawowych z oddziałami 
przedszkolnymi oraz od dyrektor żłobka 
maila zakończonego konkluzją, którą przy-
taczam: „Zwracamy się z prośbą o skorzy-
stanie z prawa do podjęcia decyzji przez 
samorządy o organizacji zajęć opiekuńczych 
i zawieszenie tych zajęć w Ustroniu na czas 
możliwości skorzystania przez rodziców 
nadal z zasiłków opiekuńczych”, czyli mó-
wimy o dacie 24 maja. Wcale się nie dziwię, 
że panie dyrektor mają cały szereg obaw. 

Następnie burmistrz przytoczył niejasne, 
nieprecyzyjne i niezrozumiałe wytyczne, 
opracowane przez ministerstwo zdrowia, 
głównego inspektora sanitarnego oraz mi-
nisterstwo rodziny dla instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 oraz dla przedszko-
li i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych. Wytyczne po pierwsze 
skierowane są do organu prowadzącego, 
czyli miasta, po drugie do dyrektorów placó-
wek oraz do bezpośrednich opiekunów. Dla 
przykładu, w placówkach ma być ograni-
czona liczba dzieci, ale nie wiadomo, jakim 
kluczem się kierować przy wyborze dzieci. 
Pojawiają się sugestie, żeby w pierwszej 
kolejności przyjąć dzieci osób walczących 
na pierwszej linii ognia z koronawirusem, 
ale prowadzenie selekcji ze względu na 
wykonywany zawód rodzica jest niezgodne 
z konstytucją. 

– Mógłbym tu jeszcze przez ponad go-
dzinę podawać przykłady koniecznych 
rozwiązań, których nie jesteśmy w stanie 
wprowadzić, nie mając precyzyjnych wy-
tycznych ani rozporządzeń do tego, co na 

(cd. ze str. 7)

ULGI
JEDNOGŁOŚNIE
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konferencji zostało tylko ogłoszone – kon-
tynuował burmistrz Korcz. – Mieliśmy 
dzisiaj o godz. 12 telekonferencję z bur-
mistrzami i wójtami miast i gmin powiatu 
cieszyńskiego, na której wymienialiśmy się 
swoimi obawami, co do sposobu otwarcia 
tych placówek. Jesteśmy umówieni na 
kolejną konferencję na poniedziałek na 
godz. 12, być może będziemy mądrzejsi  
i uzbrojeni w jakieś rozporządzenia, które 
może się w międzyczasie pojawią i uda 
nam się ustalić jakieś zasady. Bo z drugiej 
strony, na dzień dzisiejszy nie ma żadnej 
przesłanki ku temu, aby burmistrz nie 
otworzył tych placówek, których dotyczą 
rozporządzenia, i mamy pewnego rodzaju 
problem. Jedyną delegację ku temu daje 
nam rozporządzenie ministra edukacji, 
aczkolwiek ono dotyczy głównie szkół, 
więc musielibyśmy go zastosować poprzez 
analogię: „Dyrektor za zgodą organu pro-
wadzącego może zawiesić zajęcia na czas 
oznaczony” i dalej są wymienione okolicz-
ności, w których można to uczynić. Jeden 
z punktów brzmi: „wystąpienie na danym 

terenie zdarzenia lub zdarzeń, które mogą 
zagrozić zdrowiu uczniów”. Dla mnie, jako 
dla organu prowadzącego najważniejszą 
sprawą jest bezpieczeństwo dzieci będących 
w placówkach, ale także bezpieczeństwo 
pracowników tych placówek. 

Burmistrz mówił o trudnościach i sprze- 
cznościach towarzyszących pozwoleniu na 
otwarcie przedszkoli i żłobków – zmniej-
szona liczba pracowników, nie angażo-
wanie osób powyżej 60 roku życia, ale 
jednocześnie zapewnienie należytej opieki, 
pracownicy mają powitać zestresowane 
dzieci, po dwóch miesiącach wracające 
do żłobka czy przedszkola, w przyłbicach, 
maskach, nieprzemakalnych fartuchachi 
rękawiczkach. Burmistrz Korcz dodał jed-
nak, że zdaje sobie sprawę, iż dla niektórych 
rodziców konieczność opieki nad dzieckiem 
jest problematyczna, dlatego już w czasie 
weekendu majowego będą trwały prace 
nad rozwiązaniami, umożliwiającymi bez-
pieczne otwarcie placówek. (zarządzenia 
w tej sprawie burmistrz wydał 5 maja 2020 
r. – szczegóły na str. 4).  Monika Niemiec 
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(dok. na str. 15)

Andrzej Tylkowski, Monika Kamińska 
„Kuku szuka szczęścia”

Kuku ma urodziny i wszyscy życzą mu szczęścia. Musi więc chyba 
spróbować je odnaleźć! Szuka po całym domu i nigdzie go nie 
ma… Na szczęście jest mama, która cierpliwie i łagodnie wytłu-

maczy, czym jest szczęście i gdzie 
można je znaleźć.To już druga 
książka niezrównanego duetu au-
torki Moniki Kamińskiej i ilustratora 
Andrzeja Tylkowskiego. Pierwsza 
z serii, „Kuku i historia pępka”, 
została niezwykle ciepło przyjęta 
przez małych czytelników i ich 
rodziców, znalazła się również na 
pokonkursowej liście Książki Roku 
2018 Polskiej Sekcji Ibby. Powyższy 
opis pochodzi od wydawcy.

Emilia Dziubak „Gratka dla małego niejadka”
Książka dla najmłodszych w całości poświęcona jedzeniu. Znajdziecie  
w niej nie tylko w humorystyczny sposób zilustrowane przepisy na smacz-
ne dania, ale także zabawy edukacyjne, gry i inne pomysły pobudzające 
wyobraźnię każdego małego niejadka. Maluch nauczy się dzięki niej przy-

rządzać potrawy, zarówno te trudne, jak  
i łatwe, rozpoznawać poszczególne skład-
niki potrawy, nadawać im charakterystycz-
ne cechy, dowie się, czym są witaminy, 
dlaczego należy myć warzywa, nauczy się 
postrzegać w jedzeniu nie tylko codzienny 
posiłek, ale także świetną zabawę. Dobry 
nastrój udzieli się rodzicom, gdyż książka 
stanowi świetny pretekst do wspólnego 
spędzenia czasu z dziećmi w kreatywny 
sposób. Ilustracje potraw oraz niezwykli bo-
haterowie książki z pewnością spowodują, 
iż niejednemu niejadkowi pocieknie ślinka.

BIBLIOTEKA POLECA  

STRÓJ W SIECI

Opowiada ona o stroju cieszyńskim noszonym w Ustroniu, 
posiadającym swoiste cechy charakterystyczne, o których warto 
pamiętać. Autorka wystawy Alicja Michałek tak pisze we wstępie: 

„Przybliżymy Wam ustrońskie dziedzictwo kulturowe, przedsta-
wiając strój damski i męski. Jest to bardzo istotne wobec mylnego 
identyfikowania strojów, pochodzących z różnych obszarów Łuku 
Karpat. Często ustroniacy, kierując się niewiedzą, utożsamiają się 
ze strojami wiślan czy Górali Beskidzkich. Celem niniejszego 
katalogu jest zwiększenie świadomości, które elementy stroju są 
obce, a które nasze. O stroju cieszyńskim noszonym w Ustroniu 
powstał w 2019 r. katalog, zrealizowany jako zadanie publiczne, 
dofinansowane ze środków Miasta Ustroń. Osoby zainteresowane 
mogą go otrzymać bezpłatnie w Muzeum Ustrońskim.”

Dalej dowiadujemy się, że strój cieszyński wywodzi się 
z grupy historycznych strojów renesansowych i że początko-
wo jego elementy stanowiły ubiór mieszczan, aby wreszcie, 

Najpierw były „Kamienne ołtarze na Śląsku Cieszyńskim, naj-
starsze krzyże i kapliczki przydrożne w ustrońskim pejzażu”, 
czyli pierwsza wirtualna wystawa czasu pandemii korona-
wirusa przygotowana przez Muzeum Ustrońskie. Od 4 maja 
szacowna placówka przy ul. Hutniczej przyjmuje już zwiedza-
jących, ale z pewnymi ograniczeniami, więc zaprezentowała 
II wirtualną wystawę pt. „Strój ludowy noszony w Ustroniu”. 
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 W dawnym 
Ustroniu

W tym tygodniu przedstawiam bardzo ciekawe zdjęcie ze 
zbiorów naszego Muzeum. Dostrzegamy na nim szyldy „Salon 
fryzjerski dla pań i panów. Franciszek Doleżałek”, „Depilacja, 
manicure”. Przyznaję, że fotografia ta była dla nas frapującą 
zagadką, ponieważ F. Doleżałek nie figurował w dostępnych wy-
kazach przedwojennych przedsiębiorców. Ale za to rozpoznałam 
na niej innego ustrońskiego fryzjera – Fryderyka Demla (pierwszy 
z lewej) oraz jego czeladnika Aleksa Pawlika (pierwszy z prawej). 
Jednakże wówczas, końcem lat 30. XX w., Demel prowadził swój 
własny zakład w lokalu państwa Pustelników w dolnym Ustroniu, 
tuż powyżej Kuźni.  Wielką pomocą w rozwiązaniu zagadki wyka-
zała się tutaj Bożena Kubień z Towarzystwa Miłośników Ustronia, 
a oto wnioski owego dochodzenia: zdjęcie zostało wykonane 
przed kamienicą pod adresem: Ustroń 140, należącą wówczas 
do rodziny Molinów (obecnie ul. 3 Maja 2).  Ciekawostką jest, 
że w tym miejscu, na początku XX wieku, działalność handlową 
prowadził wujek Franciszka Doleżałka, Rudolf Langhammer, 
znany kupiec i jeden z pierwszych w Ustroniu wydawców kart 
pocztowych. U pana Langhammera zaopatrywali się ustroniacy m. 
in. w wyborną kawę słynnej wiedeńskiej firmy Julius Meinl, zało-
żonej w 1862 r. i istniejącej do dzisiaj. Tuż po II wojnie światowej 
F. Doleżałek zmienił branżę, prowadząc w tym samym lokalu 
inny interes, co poświadcza zachowana pieczątka: „Franciszek 
Doleżałek. Rozsprzedaż gazet. Artykuły piśmiennicze. Pamiątki  
i tp. Ustroń 140”. Nasze Muzeum bardzo prosi o informacje osoby, 
które wiedzą coś więcej na temat zakładu fryzjerskiego pana Do-
leżałka lub są w stanie rozpoznać pozostałe postacie figurujące na 
fotografii.                                                             Alicja Michałek

 

Przy ustrońskim stole
W ostatnich miesiącach spędzi-

liśmy więcej czasu w domowych 
pieleszach, co w wielu przypadkach 
zaowocowało kilkoma dodatkowymi 
kilogramami. Dziś naszym czytel-
nikom proponujemy więc przepis 
na lekką i zdrową zapiekankę, którą 
możemy raczyć się bez wyrzutów 
sumienia. 

Do jej przygotowania potrzebu-
jemy:

2 duże ziemniaki, 
dużą cukinię, jajko,
jogurt naturalny, czosnek 
sos: drobiowe mięso mielone,  

   cebula, marchewka, passata, 
mleko, zioła prowansalskie, 
sól, pieprz.  
Mięso podsmażamy z cebulą, startą 

marchewką i 2 łyżkami passaty lub 
przecieru, a następnie dodajemy 
zioła prowansalskie, sól, pieprz oraz 
0,5 szklanki mleka i dusimy 30 minut 
na małym ogniu z lekko uchyloną 
pokrywką. Obrane ziemniaki gotu-
jemy i kroimy w talarki, a następnie 
układamy warstwowo z sosem i cuki-
nią. Zapiekankę zalewamy jogurtem 
wymieszanym z czosnkiem, przypra-
wami oraz jajkiem i zapiekamy 20 
minut w 180 stopniach. 

ZAPIEKANKA ZIEMNIACZANA 
Z CUKINIĄ
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Rozmowa o muzyce
z Filipem Czarneckim

Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z muzyką?
Od zawsze byłem nią zainteresowany, już jako dziecko lubiłem 
sobie  „pobrzdąkać” na domowym pianinie. Mając zaledwie kilka 
lat oznajmiłem rodzicom, że chcę zacząć uczyć się gry na forte-
pianie i zostać pianistą, a w przedszkolu po raz pierwszy zaśpie-
wałem publicznie. Później w Szkole Podstawowej nr 3 w Ustroniu 
Polanie talent do śpiewu odkryła we mnie Karolina Świeczka, 
jednocześnie uczyłem się gry na fortepianie w Państwowej Szkole  
Muzycznej I stopnia w Cieszynie. Szkoła muzyczna wiązała się  
z wieloma obowiązkami, więc postanowiłem kształcić się dalej  
w Cieszynie. Tam w Gimnazjum nr 1 trafiłem do zespołu wo-
kalnego prowadzonego przez Dariusza Itnera, który również 
zachęcił mnie do rozpoczęcia nauki śpiewu oraz do wystartowania  
w lokalnym konkursie. Z początkiem 2011r. zacząłem chodzić na 
regularne lekcje śpiewu do Janusza Śliwki. Zaledwie parę miesięcy 
później otrzymałem I nagrodę oraz GRAND PRIX w Cieszyńskiej 
Lidze Talentów. To był przełomowy moment – zaśpiewałem przed 
wielotysięczną publicznością podczas cieszyńskiego Święta Trzech 
Braci. Wtedy też zacząłem jeździć na konkursy i przywozić z nich 
nagrody – w tym samym roku zdobyłem I miejsce w Konkursie 
Pieśni Patriotycznej w Cieszynie, III miejsce w Miedzynarodo-
wym Konkursie Wokalnym „ETS POP-ROCK” w Czechach,  
a w 2012 r. II miejsce w Miejskim Przeglądzie Zespołów Artystycznych  
i Solistów w Ustroniu, I miejsce w Konkursie Pieśni Patriotycznej 
w Bielsku-Białej, a także otrzymałem wyróznienie na Festiwalu 
Artystycznym Dzieci i Młodzieży Szkolnej Województwa Ślą-
skiego w Częstochowie. 

To pasmo sukcesów z pewnością motywowało w dążeniu do 
marzeń. A czy na tej drodze natrafiłeś na jakieś przeszkody?
Tak, ponieważ wtedy z powodu mutacji głosu miałem rok prze-
rwy w nauce śpiewu. Musiałem wtedy odpocząć od pasji, ale mój 
zapał nie osłabł. W klasie maturalnej zdałem sobie sprawę, że nie 
wyobrażam sobie życia bez muzyki i że chcę spróbować swoich sił 
na egzaminach wstępnych na Akademię Muzyczną. Duży wpływ 
na tę decyzję miało moje uczestnictwo w Muzycznej Owczarni – 
warsztatach organizowanych w Bieszczadach przez czołowych 
muzyków polskiej sceny muzycznej. W wieku 17 lat dostałem 
się na wokalistykę jazzową na Akademii Muzycznej im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Bydgoszczy – do egzaminów wstępnych przy-
gotował mnie Janusz Śliwka, z którym pracowałem systematycznie 
przez kilka lat, a także Sabina Broda.
Co działo się później? 
Udało mi się dostać do prestiżowej klasy śpiewu jazzowego dr 
hab. Joanny Zagdańskiej, co było spełnieniem marzeń, ogromnym 
zaszczytem, ale też wielkim wyzwaniem. Po opublikowaniu moje-
go występu w Internecie otrzymałem propozycję by nieodpłatnie 
nagrać piosenkę w studio. Moja interpretacja spotkała się z dużym 
zainteresowaniem i zaproszono mnie do współpracy w programie 
„Jaka to melodia?”, gdzie w 2017 r. miałem swój debiut telewizyjny. 
W 2018 r. założyłem duet akustyczny z gitarzystą Michałem Gier-
kiem – Czarnecki & Gierek, z którym koncertujemy. W kolejnym 
roku dołączyłem do 9-osobowego poznańskiego zespołu Good Eve-
ning Orchestra. W zeszłym roku ukończyłem z oceną bardzo dobrą 
studia licencjackie na dwóch specjalnościach – wokalistykę jazzo-
wą oraz prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej  
w klasie dyrygowania jazzowego dr. Michała Szlempo. Udało mi 
się dostać na studia magisterskie i kontynuuję studia z zakresu 
wokalistyki jazzowej na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. 
Czy początki wspominasz jako trudne, a może to chwile do 
których wracasz wyłącznie z sentymentem?
Muzyka jest taką dziedziną w której to właśnie początki są 
szczególnie trudne. Efekty kształcenia są widoczne dopiero po 
długim czasie, a doskonalenie się wymaga ciężkiej pracy nad sobą  
i wielu wyrzeczeń. Bycie uczniem Państwowej Szkoły Muzycznej 
obliguje do wielogodzinnego systematycznego ćwiczenia, co było 
dla mnie ciężkie, zwłaszcza że dosyć wcześnie wiedziałem, że 
preferuję śpiewanie od gry na fortepianie oraz muzykę rozrywko-
wą od klasycznej, niestety 
w naszym regionie nie było 
możliwości profesjonal-
nego kształcenia w tym 
kierunku. Pochodzę z rodzi-
ny wybitnie niemuzycznej  
i niestety od zawsze musia-
łem sam przecierać szlaki. 
Po gimnazjum postawiłem 
sobie poprzeczkę wysoko  
i uczyłem się w LO To-
warzystwa Ewangelickie-
go, przez co miałem już 
i tak bardzo dużo nauki, 
a jednocześnie uczyłem 
się jeszcze w Państwowej 
Szkole Muzycznej II stop-
nia w Cieszynie. Nierzadko 
jechałem do Cieszyna o 7 
rano, a wracałem dopiero 
autobusem po 21-22. Potem 
trzeba było odrobić zadania 
domowe, nauczyć się na 
sprawdziany i poćwiczyć na 
instrumencie oraz na lekcje 
śpiewu. Nie ukrywam że ten 
okres był niezwykle trudny, 
ale też bardzo mnie zaharto-
wał. Ostatecznie wracam do 
tego czasu z sentymentem - 
nauczyłem się wielu rzeczy, 
które aktualnie procentują.
Cd. za tydzień.
Rozmawiała: 
               Karolina Francuz

Muzycy to grupa, która wydaje się w najliczniejszy sposób zrze-
szać utalentowanych ustroniaków. Wokaliści, instrumentaliści 
oraz zespoły rodem z Ustronia od wielu pokoleń popularyzują 
swoje pasje również poza granicami miasta, a nawet kraju, 
stając się tym samym dumą lokalnej społeczności. Osiągnięcia 
rodzimych artystów są bardzo różnorodne, a chociaż niejed-
nokrotnie droga do sukcesu nie jest łatwa, to z wyzwaniami 
radzą oni sobie wręcz... śpiewająco! Jednym z mieszkańców 
Ustronia, który w ostatnich miesiącach osiągnął niemały suk-
ces, jest Filip Czarnecki. Od lat związany z muzyką, swoją 
pasję realizował już „na naszym podwórku”, a kontynuował ją 
studiując na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego  
w Bydgoszczy. Talent Filipa możemy podziwiać również na 
jego profilu na Facebooku oraz kanale YouTube, a także na 
szklanym ekranie. 

Doskonalenie się wymaga ciężkiej pracy nad sobą i wielu wyrzeczeń.

TO DAJE MI SIŁĘ 
W DRODZE 
DO MARZEŃ

Adrenalina, możliwość przekazania 
cząstki siebie i swoich emocji są 
warte każdego poświęcenia.
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Dla pracowników i wolontariuszy Stowarzyszenia  
As Pomagajmy Zwierzętom weekend majowy obfitował 
w emocje. 2 maja około godziny 19 przyjęte zostało zgło-
szenie o rannym kocie znajdującym się na ul. Bładnickiej 
w Ustroniu. Natychmiast udała się tam wolontariuszka, 
która na miejscu znalazła ciężko oddychające, wyziębio-
ne i mokre zwierzę z niedowładem tylnych łapek. Kotka  
w bardzo ciężkim stanie została przewieziona do gabinetu 
weterynaryjnego. Kolejnego dnia rano mieszkanka Niero-
dzimia przeglądając funpage Stowarzyszenia rozpoznała 
ranną kotkę i niezwłocznie poinformowała, iż ta niedawno 
się okociła, a w pobliskiej stodole znajdują się maluchy. Na 
miejscu znaleziono pięć 4-tygodniowych kociąt, które były 
zmarznięte i bardzo wygłodniałe. One również trafiły do we-
terynarza, a następnie pod opiekę prezeski Stowarzyszenia 
AS Alicji Cieślar, która dokarmia je butelką, gdyż nie potra-
fią jeszcze samodzielnie jeść. U kociej mamy stwierdzono 
natomiast dziwne objawy wykluczające potrącenie przez sa-
mochód, ponieważ wykonane badanie RTG wykazało, że nie 
ma ona żadnych złamań. Pomimo tego zwierzę nadal walczy  
o życie pod okiem doktora Zbigniewa Blimke.            (kfz)

MAMA W OPAŁACH 
I PIĘĆ GŁODNYCH 

BRZUSZKÓW 

Dwa tygodnie temu pisaliśmy w naszej Gazecie Ustrońskiej  
o akcji protestacyjnej mieszkańców Lipowca, którzy nie chcą, 
by w ich dzielnicy stanął maszt technologii G5. Podczas sesji 
Rady Miasta Ustroń, która odbyła się 30 kwietnia radna z Li-
powca Bożena Piwowar zwróciła się z pytaniem do burmistrza, 
czy można jakoś zapobiec budowie stacji przesyłowej sieci G5 
przy ul. Górnej i na jakim etapie są procedury administracyjne. 
Odpowiadała wiceburmistrz Dorota Fijak: 

– W zeszłym roku w listopadzie wpłynął do nas wniosek firmy 
Orange o uzyskanie decyzji celu publicznego na postawienie 
wieży G5. Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia 
dokumentacji, zrobił to i został wykonany projekt decyzji celu 
publicznego, który został uzgodniony z pewnymi instytucjami, 
m.in. z ministrem zdrowia oraz z regionalnym dyrektorem ochro-

ny środowiska. W międzyczasie do Urzędu Miasta Ustroń wpły-
nęło wiele pism wraz z petycją. Po analizie tych pism ponownie 
wystąpiliśmy do inwestora o złożenie wyjaśnień. Termin złożenia 
wyjaśnień mija w połowie maja. Jesteśmy więc obecnie na etapie 
proceduralnym i zastanawiamy się nad zleceniem biegłemu są-
dowemu przeanalizowanie całej dokumentacji. Sprawa ta nie jest 
prosta do zrealizowania i dokumentacja wymaga jeszcze wiele 
uzupełnień. Decyzja celu publicznego jest opracowywana na pod-
stawie ustawy o planowaniu, zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Teren, 
który jest objęty inwestycją, jest terenem prywatnym i firma 
Orange spisała umowę dzierżawy bezpośrednio z właścicielem. 
Decyzja celu publicznego jest jednym z etapów prowadzących 
do realizacji inwestycji i na pewno nie jest jeszcze pozwoleniem 
na budowę. Pozwolenie takie wydaje starosta, a my jeszcze 
ostatecznie nie wydaliśmy decyzji i czekamy na uzupełnienie 
dokumentów. 

Przypomnijmy, że maszt o wysokości 30 metrów ma być 
usytuowany przy ul. Górnej. Pełną treść petycji pn. „NIE dla 
budowy stacji radiokomunikacyjnej w Ustroniu Lipowcu” 
zamieściliśmy w GU 17/2020, można ją podpisać interne-
towo na portalu www.petycjeonline.com. Koordynatorką 
akcji jest Karolina Miech.             (mn)

TRWAJĄ 
UZGODNIENIA 

Wizualizacja okolic ul. Górnej ze stacją radiokomunikacyjną.  
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

UROCZYSTA SESJA
20 maja o godz. 14.00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu 

Kultury „Prażakówka” rozpocznie się uroczysta sesja Rady Mia-
sta Ustroń z okazji 20-lecia samorządu. Podczas obrad zaplano-
wano wystąpienie pierwszego przewodniczącego RM Zygmunta 
Białasa i pierwszego burmistrza miasta Andrzeja Georga oraz 
prezentację multimedialną pt.: „20 lat samorządu Ustronia”. 
Głos zabierze również burmistrz Ireneusz Szarzec, który zaprosi 
zebranych do dyskusji. Na koniec wystąpi zespół „GAMA 2”.

DAĆ CHORYM SZANSĘ
Od 7 do 9 maja Ustroń gościł uczestników II Międzynarodowego 

Kongresu Rehabilitacji Onkologicznej, w ramach którego odbył 
się II Kongres Polskiego Towarzystwa Limfologicznego oraz II 
Sympozjum: Ustrońskie Spotkania Rehabilitacji Onkologicznej. 
Uroczystego otwarcia Kongresu dokonał prezes Przedsiębiorstwa 
Uzdrowiskowego Ustroń SA Dariusz Luboń i jako gospodarz - 
współorganizator przywitał wszystkich uczestników. Patronatem 
honorowym objęła ten kongres m. in. tragicznie zmarła wicemar-
szałek Senatu RP Krystyna Bochenek, której pamięć uczczono 
minutą ciszy.

SZPIK RATUJE
W słoneczny poniedziałek, 26 kwietnia w ciągu 6 godzin zebrano 

na Rynku 21,6 litrów krwi. Oddało ją 48 dawców z 60 zareje-
strowanych. Niestety 12 chętnych zostało odrzuconych z powodu 
niskiej hemoglobiny lub wysokiego ciśnienia. Kwietniowa akcja 
połączona była z możliwością wpisania się do Centralnego Re-
jestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej. 
Z tej możliwości skorzystało 20 ustroniaków, w tym ci, którzy  
z różnych względów nie mogli oddać krwi. Warto wiedzieć, że 
przeszczep szpiku może uratować życie chorym na białaczkę. Szpik 
można przeszczepić pod warunkiem identyczności antygenów 
transplantacyjnych – HLA dawcy i biorcy. Dawcą szpiku może 
być zdrowa pełnoletnia osoba, która nie przekroczyła 50 roku 
życia spokrewniona genetycznie (rodzice, rodzeństwo) lub obca 
niespokrewniona z biorcą.

UNIKATOWY ZAWÓD
28 kwietnia w Muzeum Marii Skalickiej spotkaliśmy się z Fry-

derykiem Firlą – młodym cieszyńskim lutnikiem, jednym z sześciu 
w Polsce. Warto opowiedzieć jego historię, jest ona bowiem przy-
kładem na to jak rodzą się pasje, przyjaźnie i przygody na całe 
życie. Od wielu lat Fryderyk buduje ręcznie w swojej pracowni 
lutnie, gitary renesansowe, barokowe i klasyczne. Wykorzystuje 
stare wzory, ale sięga też po wszelkie nowości w tej dziedzinie. 
Tworzywem do budowania instrumentów są najróżniejsze gatunki 
drzew i te rodzime, i egzotyczne, często bardzo drogie jak heban, 
czy palisander. Trzeba poznać dokładnie właściwości drzew, farb, 
lakierów. Potrzeba benedyktyńskiej cierpliwości, aby wyciąć  
w wierzchniej płycie finezyjne ażurowe otwory rezonansowe, 
tak charakterystyczne dla gitar renesansowych, albo z po-
mocą milimetrowych kosteczek ułożyć wzór zdobiący otwór 
rezonansowy w gitarach klasycznych.             Wybrała: (lsz) 
 

10 lat temu - 13.05.2010 r.

7.05     Na Szlaku      ul. 3 Maja 46    tel. 33 854-14-73
8-9.05   Rumiankowa      ul. Skoczowska 76   tel. 33 300-30-40
10-11.05 Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
12-13.05 Na Zawodziu      ul. Sanatoryjna 7    tel. 33 854-46-58
14-15.05 Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
16-17.05 Cent. Leków MAX  ul. Daszyńskiego 1     tel. 33 856-11-93

DYŻURY APTEK
 Dyżur w godzinach 8.00-22.00. 

www.okna-besta.pl ZAPRASZA-
MY – USTROŃ. 33-854-53-98.

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

Usługi czyszczenia: wnętrza 
samochodu, dywanów, mebli 
tapicerowanych. 663-580-205.

Malowanie dachów. 505-168-
217.

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

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

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

OGŁOSZENIA DROBNE

W związku z zagrożeniem koronawirusem odwołane są 
wszystkie imprezy masowe w Polsce. Jest to zalecenie Świato-
wej Organizacji Zdrowia, które ma na celu zminimalizowanie 
rozprzestrzeniania się koronawirusa. 

x                                            Fot. Janina Bujok  

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

Fot. K. Fojcik-Pustelnik
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Nie taki dawny Ustroń, 2015 r.                                      Fot. M. Niemiec

50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) dla kota na dnie kuwety, 8) miasto pod Czan-
torią, 9) teren ćwiczeń wojskowych, 10) chroniona roślina 
górska, 12) czasem ma wielkie oczy, 14) pisemne opraco-
wanie zagadnienia, 15) drzewo liściaste, 16) taniec ludowy,  
19) do pstrykania fotek, 22) imię żeńskie, 23) zegarek sędziego 
sportowego, 24) pospolity zając.
PIONOWO: 2) zaleta, 3) bydło na łące, 4) na kurze jaja 
łasa, 5) amerykańskie województwo, 6) czas wyboru papie-
ża, 7) szczegółowe dane, 11) rodzaj ustroju państwowego,  
13) duże kłopoty, 17) indyjska złotówka, 18) odpustowe stoisko,  
20) z niej benzyna, 21) męska klatka piersiowa.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 15 maja.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 17

MIASTO POMAGA
   

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Alan Nowak z Ustro-
nia, ul. Wałowa. 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.
 

19/2020/5/R

z początkiem XIX wieku, stać się strojem ludu wiejskiego. Dalej 
etnolog tłumaczy, że do jego wykonania używano kosztownych 
materiałów - aksamitów, złotych nici, drogiej wełny i jedwabiu 
oraz srebrnej biżuterii. Z tego powodu mianowany został jednym 
z najpiękniejszych i najbogatszych ubiorów ludowych w Polsce. 
Zagłębijąc się dalej w wystawę uświadamiamy sobie, że strój 
cieszyński towarzyszył ludziom w ważnych momentach ich życia, 
podczas konfirmacji, ślubu, rodzinnych, kościelnych, państwo-
wych uroczystości. I może właśniem dlatego „pomimo rozwoju 
ustrońskiego przemysłu i uzdrowiska, które miały wpływ rów-
nież na tutejszy ubiór, ustronianki zawsze nosiły strój cieszyński 
z wielką dumą” - wyjaśnia Alicja Michałek, dodając jeszcze: 
„I chociaż tutejsi hutnicy i kuźnicy już na najstarszych istniejących 
fotografiach odziani byli na modłę miejską, zawsze towarzyszyły 
im tradycyjnie wyoblykane małżonki”. Dużo informacji, dużo 
bardzo ciekawych zdjęć, warto zwiedzić tę wystawę.             (mn)

(dok. ze str. 10)

REDAKCJA GAZETY USTROŃSKIEJ
JEST NADAL ZAMKNIĘTA. 

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 
LUB MAILOWY.  

Rozwiązania krzyżówek można wrzucać do specjalnej 
skrzynki umieszczonej na parterze budynku. 

STRÓJ W SIECI
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Prawidłowo wykonane poidełko bez otwartej 
tafli wody SPEŁNIA swoją funkcję i pięknie 
wygląda.                               Fot. K.Francuz

    Punkty sprzedaży gazety: ASIA Polana, Euro Sklep przy Policji, Euro przy Kuźni, EuroSpar Hermanice, Groszek obok TBS, Gruszczyk Roman Szpital Reumatologiczny, HERMES Nierodzim,
Informacja Turystyczna Rynek, Kiosk „RUCH” Kobyłecki Sanatorium „Równica”, Delikatesy Centrum Lipowiec, Lewiatan Manhatan, Lewiatan Poniwiec, Mendrek Lipowiec, PSS Beskid, PSS 
Hermanice, PSS przy SP1, Supermarket Polana, STRIMEX Sanatorium „Równica”, STRIMEX Zakład Przyrodoleczniczy, Sztwiorok Nierodzim, Targowisko, Wanda, Zibi.
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Gdyby to była normalna Majówka, narzekalibyśmy na 
pogodę, a z powodu chłodu i deszczu martwilibyśmy się 
o frekwencję na imprezach plenerowych, ale nie jest normalnie. 
Mamy pandemię koronawirusa i nie możemy się spotykać na 
imprezach na rynku czy w amfiteatrze, za to w odbiorze propo-
zycji przygotowanych przez Wydział Promocji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Urzędu Miasta Ustroń aura nie przeszkadza. Do histo-
rii przejdzie Ustrońska Majówka 2020, która odbyła się online. 
Od 1 do 3 maja organizatorzy zaprezentowali 5 odmiennych 
w klimacie koncertów, podczas których wystąpili: Kasia&Błażej 
(Katarzyna i Błażej Knopek), gitarzysta Radek Stojda, wokalista 
Paweł Chwastek Chvaściu z towarzyszeniem gitary Wojciecha 
Zubrzyckiego i zespół „Strange”. Kapela „Beskidzcy Zbóje” 
(na zdjęciu) nagrała koncert w Muzeum Ustrońskim.        (mn)

MAJÓWKA ONLINE

To pytanie wysnute na podstawie popu-
larnych ostatnio artykułów, wśród których 
znajdziemy te zachęcające do wykonania 
poideł dla owadów jak i te, które tego 
odradzają. Wgłębiając się w temat dowie-
działam się, że owe poidło powinno być 
przede wszystkim poprawnie wykonane, 
gdyż niewłaściwa konstrukcja może być 
dla owadów zabójcza. Aby mogły one 
bez ryzyka skorzystać z wodopoju nie 
należy tworzyć otwartej tafli wody, poleca 
się natomiast wykorzystanie mchu lub 
keramzytu, które regularnie nawilżane po-
zwolą owadom pobrać wodę w bezpieczny 
sposób. Pszczoły miodne używają dużej 
ilości wody do utrzymania odpowiednio 
wysokiej wilgotności powietrza oraz tem-
peratury w ulu. Woda jest im potrzebna tak 
samo jak miód i pyłek, a największe zapo-
trzebowanie przypada na okres wiosenny, 
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kiedy w ulu jest dużo larw. Pszczoły wo-
dziarki wykonują wtedy od 2000 do 6500 
lotów dziennie. Tym, którzy zdecydują się 
na wykonanie poidła dla owadów poleca 
się dołożyć kilka kamieni i kawałek kory 
lub deseczkę. Dzięki temu może to być nie 
tylko pożyteczne dzieło, ale i wyjątkowa 
ozdoba ogrodu lub parapetu.             (kfz)

Takie poidło NIE SPEŁNIA swojej funkcji, a 
dodatkowo zagraża owadom. Fot. K. Francuz


