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Niedzielny spacer na Czantorię z okazji Dnia Kobiet skąpany był w blasku słońca. Czy to już 
wiosenne, czy jeszcze zimowe promienie? Ilość śniegu wskazuje, że na Czantorii zima wciąż 
w pełni. Nie zniechęca to jednak uczestników charytatywnego wyzwania 31 Dni na Czantorię. 
Wręcz przeciwnie! Ilość podpisów w wyzwaniowym zeszycie rośnie w zawrotnym tempie. 
Czy w niedzielę padł rekord? Więcej informacji na str. 13.                            Fot. K. Francuz

– Nie mogę uwierzyć, że mam 100 lat. Czuję się, jakbym miała 70 – mówi na dzień 
dobry Helena Cieślar z domu Krzyżanek, wchodząc do saloniku rodzinnego domu. 
Wita się z uśmiechem, serdecznie, a podczas rozmowy z jej bliskimi uzupełnia 
informacje, podaje daty i nazwiska.

 Jeszcze do początku stycznia tego roku 
to głównie pani Helena prowadziłaby roz-
mowę, snując opowieści ze swego długiego, 
aktywnego życia. Niestety przeszła udar, 
którego skutkiem jest pewien rodzaj afazji, 
czyli zaburzenia mowy. Gdy odwiedzi-
łam ją z okazji setnych urodzin, jubilatka 
uczestniczyła w rozmowie, wszystko ro-
zumiała, ale miała problemy z dłuższymi 
wypowiedziami. Do tego czasu prawie 

nie chorowała, a lekarz, który opiekował 
się nią po powrocie ze szpitala, z niedo-
wierzaniem patrzył w niemal pustą kartę 
pacjentki. Kilka lat temu pani Helena 
przeszła zapalenie płuc i rodzina z niepo-
kojem słuchała lekarza, który tłumaczył, że 
to bardzo poważna choroba w tym wieku. 
Po podaniu antybiotyków Pani Helena  
w ciągu tygodnia stanęła na nogi i po zapa-

GŁUPI ŻART
POWODEM
EWAKUACJI

3 marca do Przedszkola nr 1 i Przedszko-
la nr 7 w Ustroniu dotarły maile z infor-
macją o podłożeniu bomby. Zarządzono 
ewakuacje dzieci i pracowników placó-
wek. Na Manhatanie dzieci oczekiwały 
nieopodal przedszkola na orzeczenie pi-
rotechników, że jest bezpiecznie, dzieci 
z przedszkola przy ul. Partyzantów 
przeszły do sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej nr 1. Nauczyciele zadbali, 
by dzieci nie wiedziały, co się dzieje, 
chcąc oszczędzić im stresu i obaw. 

W placówkach pojawiła się policja, 
przyjechał też burmistrz Przemysław 
Korcz, który już wcześniej kontaktował 
się z Centralnym Biurem Śledczym Poli-
cji. CBŚP poinformowało go, iż zachodzi 
małe prawdopodobieństwo, że bomby zo-
stały rzeczywiście podłożone, ale decyzje 
leżą w gestii dyrektorów placówek, którzy 

AKTYWNA STULATKA

(cd. na str. 4)
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czas „drużynówki”. Rywalizacja 
toczyła się w Oberstdorfie.

Zbiornik wody w Wiśle Czar-
nem zajmuje powierzchnię 40 ha 
i rozciąga się na długości ponad 
kilometra. Jego pojemność wy-
nosi 5 mln m3. Zapora zaczęła 
funkcjonować na początku lat 
70. minionego wieku. Budowa 
trwała sześć lat. Kilka razy zda-
ła egzamin podczas ulewnych 
deszczy, co zapobiegło zalaniu 
Wisły i Ustronia przez falę po-
wodziową. 

750 dębów zostało zasadzonych 
na 750-lecie Skoczowa. Trytono-
wy gród ten niezwykły jubileusz 
świętował w 2017 roku. Sadzon-
ki trafiły wtedy do mieszkańców  
i uczniów szkół w pierwszym 
dniu kalendarzowej wiosny. (nik) 
 

osób bezdomnych przy ulicy 
Błogockiej w Cieszynie.  Schro-
nisko dla osób bezdomnych ma 
40 miejsc, a noclegownia 24. 
Ponadto jest mieszkanie chro-
nione z trzema miejscami dla 
osób wychodzących z bezdom-
ności. Inwestycja kosztowała 
ponad 4,2 mln zł.
   
Koronawirus zmienił organi-
zację pracy w Urzędzie Gmi-
ny Chybie w Chybiu. Z tego 
powodu obsługa petentów jest 
ograniczona do kontaktu tele-
fonicznego, elektronicznego  
i pocztowego.

Rusza remont ulicy Stalmacha 
w Skoczowie. Zmotoryzowa-
ni muszą liczyć się ze spory-
mi utrudnieniami na drogach. 
Wprowadzone zostaną objazdy. 

Roboty mają potrwać do końca 
listopada.

Schronisko na Stożku sposo-
bi się do jubileuszu 100-lecia. 
Obiekt otwarto latem 1922 roku, 
jako pierwsze polskie schroni-
sko turystyczne w Beskidach. 
Uroczystość przybrała charak-
ter manifestacji patriotycznej. 
Budynek wzniesiono ze składek 
ludności polskiej.

Piotr Żyła powiększył swój do-
robek medalowy z Mistrzostw 
Świata o złoty medal w kon-
kursie indywidualnym na tzw. 
skoczni normalnej i brązowy 
wywalczony w konkursie dru-
żynowym na dużej skoczni. 
Zawodnik WSS Wisła okazał 
się najlepszym w nieoficjalnej 
klasyfikacji indywidualne pod-

to i owo
z 

okolicy
Kilkukrotnie wzrosła w ostatnim 
czasie dobowa liczba miesz-
kańców powiatu cieszyńskiego 
zakażonych koronawirusem. 
Skok nastąpił 3 marca – 125 no-
wych przypadków. W kolejnych 
dniach było to: 86, 75, 73 i 92 – 7 
marca. Zgonów w minionym 
tygodniu odnotowano 7.

Po gruntownej modernizacji  
w pełnym zakresie pracuje 
schronisko i noclegownia dla 

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

ROK PANDEMII

PUNKT KONSULTACYJNY 
FUNDACJI 

„ODDYCHAJ BESKIDAMI”
W punkcie konsultacyjnym, który mieści się przy ul. 3 Maja 4 

(budynek „Beskidu”) można uzyskać bezpłatne porady na temat 
ekologicznego ogrzewania domów (wymiana pieców, moder-
nizacja budynków, panele fotowoltaiczne, modele rozliczeń  
z zakładem energetycznym, magazyny energii, kotły elektrodowe, 
pompy ciepła, dotacje – Czyste Powietrze, Mój Prąd, ulga ter-
momodernizacyjna). Po poradę można przyjść po wcześniejszym 
umówieniu się drogą mailową: biuro@oddychajbeskidami.pl. Na 
spotkanie należy przyjść w maseczce.

*  *  *

*  *  *

*  *  *

Wtedy też zaostrzone środki ostrożności wprowadzone zosta-
ły w kościołach. Ponadto zawieszono spotkania Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Początkowo zakładano miesięczną przerwę…  
A jednak już kolejny tydzień pokazał, że powrót do normalności 
nie będzie taki prosty, a niewidzialny wróg jest znacznie groź-
niejszy, niż się spodziewano. 26 marca 2020 r. poinformowaliśmy 
o śmierci ustroniaka, który przegrał walkę z COVID-19. Był on 
10 ofiarą epidemii w Polsce. Później już jedna za drugą w życie 
wchodziły nowe restrykcje. Ograniczono działanie komunikacji 
publicznej, zakazano imprez oraz spotkań masowych, a także 
zamknięto granice i miejsca publiczne tj. bary, restauracje, puby, 
kasyna, kina, teatry i inne miejsca rozrywki. Po raz pierwszy 
też przyszło obchodzić nam w nietypowy sposób Wielkanoc. 
Ograniczenia, kontrole i wszechobecny strach zawitały do naszej 
codzienności. Od 16 kwietnia 2020 r. publikowaliśmy również 

raport liczbowy dotyczący koronawirusa  w mieście. Pojawiał się 
on aż do 29 października, kiedy to sanepid zaprzestał publikowa-
nia danych z podziałem na miejscowości. W pierwszym raporcie 
zakażonych wirusem było 8 osób, objętych kwarantanną 22,  
a pod nadzorem epidemiologicznym 25. W ostatnim raporcie licz-
by opiewały już kolejno na 247, 169 i 233 osoby. Ozdrowieńców 
w Ustroniu było wtedy 111. Bez dwóch zdań miniony rok był 
rokiem wielkich zmian. Nie tylko zmian globalnych, ale i tych 
dotyczących funkcjonowania w codziennym życiu. Niejednokrot-
nie można się było w tych zmianach pogubić. Przykładowo, przez 
kilka pierwszych tygodni pandemii osoby niepełnoletnie miały 
zakaz poruszania się bez opiekuna, a później dotyczyło to osób do 
16. roku życia. Od 5 stycznia zasady te zniesiono. Podobnie było 
z godzinami dla seniorów, które po raz pierwszy wprowadzono 
31 marca 2020r. w trakcie tzw. „pierwszej fali”. Wyłączność na 
korzystanie ze sklepów osób 60+ w godzinach 10-12 zniesiono 
4 maja, jednak już 15 października wprowadzono je ponownie. 
Obecnie od 1 lutego godziny dla seniorów znów nie obowiązują. 

Niezmiennie obowiązuje noszenie maseczek w miejscach pub-
licznych. Do maseczki jako symbolu naszych czasów jesteśmy 
już z resztą tak przyzwyczajeni, że obecnie bardziej dziwi nas 
widok osoby poruszającej się bez zakrytych ust i nosa. Nieste-
ty, maseczki oraz jednorazowe rękawiczki również pozostaną 
wspomnieniem minionego roku. Według raportu OceansAsia 
autorstwa grupy środowiskowej z Hongkongu z dnia 5 stycznia 
2021, do ocenów trafiło 1,56 miliardów maseczek. Po roku pan-
demii możemy więc jednoznacznie stwierdzić, że był to nie tylko 
rok wielkich zmian, ale i rok wielkich zniszczeń. Czy kolejny 
będzie lepszy?  

9 marca 2021 r. statystyki wciąż wskazują na niepokojącą licz-
bę zachorowań. Według danych, które znajdziemy na stronach 
rządowych tego dnia w naszym powiecie zachorowało 11 osób, 
a kwarantanną objęto 1033. W ciągu ostatniej doby zmarło 7 osób.                                                            

Karolina Francuz

Rok temu w wydaniu GU 11/2020 z dnia 12 marca 2020 r. po raz 
pierwszy napisaliśmy o koronawirusie. Wtedy to w artykule „Koro-
nawiurs. Sytuacja w Ustroniu” przeczytać można było o zmianie 
systemu funkcjonowania placówek służby zdrowia. Po raz pierw-
szy zalecone zostały teleporady oraz forma uzyskiwania e-recept.  
Z ówczesnych komentarzy pracowników przychodni zdrowia wynika, 
że nie każdy pacjent nosił maseczkę, a pytania o wirusa zdarzały 
się sporadycznie.
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ODPADY BIODEGRADOWALNE
Od 1 stycznia roku odpady biodegradowalne są odbierane  

z pojemników, które były dostarczane bezpłatnie przez Przed-
siębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. końcem 2020 roku wszystkim 
właścicielom nieruchomości zamieszkałych, opłacających stawkę 
za osobę. Osoby uiszczające  opłatę ryczałtową w przypadku odda-
wania odpadów biodegradowalnych bezpośrednio z nieruchomości 
zobowiązane są do wyposażenia jej w pojemniki we własnym 
zakresie bądź dostarczania bioodpadów bezpośrednio do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego  
w Ustroniu przy ul. Krzywej. W przypadku konieczności posiadania 
większej ilości pojemników na bioodpady niż dostarczona przez 
Przedsiębiorstwo Komunalne właściciel nieruchomości zapewnia 
je we własnym zakresie. Bioodpady gromadzone w pojemnikach 
o mniejszej pojemności niż 110 l lub większej niż 240 l bądź  
w workach nie będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości  
i należy je dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywne-
go Zbierania Odpadów Komunalnych. Właściciele nieruchomości, 
którzy nie otrzymali pojemników, proszeni są o kontakt z Przedsię-
biorstwem Komunalnym pod nr tel. 33/8545242 w godz. od 7 do 15.

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

10/2021/1/R

KRONIKA MIEJSKA WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112
Policja Ustroń  47 857-38-10 
                fax 47 857-38-14

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
Poradnia Rodzinna 
Mickiewicza 1. 537 071 063
  33 333 60 61
  33 333 60 63
Salus 730 300 135  
   33 333 40 35
Medica 33 854 56 16
Rodzinna Praktyka Lekarska 
NZOZ Nierodzim
  33 854 23 50

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Jan Macura      lat 69  ul. Stalmacha
Krzysztof Raszka     lat 69  ul. Cieszyńska
Czesław Kaczmarczyk    lat 87  ul. Spółdzielcza
Jadwiga Dekarli     lat 85  ul. Polańska
Władysław Wiercigroch   lat 77  ul. Skoczowska
Helena Anna Wąsek     lat 79 ul. Szpitalna

*   *   *

PROJEKT STRATEGII 
ROZWOJU MIASTA USTROŃ 

NA LATA 2021-2027
W związku z opracowaniem projektu „Strategii Rozwoju Miasta 

Ustroń na lata 2021-2027”, należy przeprowadzić konsultacje 
społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń projektu Strategii 
Rozwoju Miasta Ustroń na lata 2021-2027, na podstawie art. 30 
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz Uchwały 
nr VIII/77/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 maja 2011 r.  
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Miasta Ustroń w zw. z Uchwałą nr XXIV / 340 
/ 2021 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie 
określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania 
projektu „Strategii Rozwoju Miasta Ustroń na lata 2021-2027", 
w tym trybu jej konsultacji.

Forma przeprowadzenia konsultacji polegać będzie na moż-
liwości wypowiedzenia się na forum dyskusyjnym z użyciem 
strony internetowej miasta.

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnoście ww. 
projektu Strategii Rozwoju Miasta Ustroń na lata 2021-2027 
należy się zalogować: https://ustron.bip.info.pl/dokument.
php?iddok=21686&idmp=593&r=r

TERMIN PŁATNOŚCI 
PODATKU

Burmistrz Miasta Ustroń informuje, iż termin płatności  
I raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego 
zobowiązania pieniężnego upływa w dniu 15.03.2021 r. Wpłaty 
można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń w godz. 7.30 
do 15.30 lub na rachunek bankowy Miasta Ustroń podany na 
decyzji podatkowej.

Pani Dorocie Kubik z rodziną
składamy 

najserdeczniejsze wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Mamy

śp. Heleny Wąsek 
Współpracownicy z Centrum Ubezpieczeń Pniak

10/2021/2/N

10/2021/1/N

Serdeczne podziękowania 
Burmistrzowi Przemysławowi Korczowi, 
Przewodniczącemu Rady Miasta Ustroń 

Marcinowi Janikowi, prof. Adamowi Gierkowi, 
dyr. Janowi Lubeckiemu, a także przyjaciołom, 

sąsiadom, znajomym, 
współpracownikom – ustroniakom. 

Za udział w uroczystościach pogrzebowych, 
złożone wieńce i kwiaty, 

wyrazy współczucia oraz intencje mszalne

śp. Korneliusza Świątka
składa

pogrążona w smutku 
Rodzina
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GŁUPI ŻART
POWODEM
EWAKUACJI

nie chcąc ryzykować, przeprowadzili 
ewakuację. Poinformowali też rodziców 
i ci, którzy mogli, szybko odebrali swoje 
dzieci.

Jak mówi asp. Krzysztof Pawlik, rzecz-
nik prasowy Komendy Powiatowej Poli-
cji w Cieszynie, w takich sytuacjach jedną  
z procedur działań policji jest ograni-
czenie do minimum informacji na te-
mat prowadzonej sprawy. Informowanie  
o fałszywym alarmie w urzędzie lub 
instytucji jest korzystne dla sprawcy lub 
sprawców tego typu zgłoszeń, bo w taki 
sposób dowiadują się oni o rozmiarach 
i efektach swojego działania. Niejedno-
krotnie ich celem jest zdobycie wątpliwej 
sławy czy rozgłosu. Tak więc szukający 
popularności przestępcy nie mają na 
co liczyć, szczególnie, że owe sprawy 
zostają przekazane specjalistycznym 
jednostkom poszukiwawczym. Zgła-
szający fałszywy alarm bardziej niż na 
sławę mogą liczyć na odpowiedzialność 
karną. Według art. 224a. dotyczące-
go fałszywego alarmu; Kto wiedząc, 
że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia  
o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdro-
wiu wielu osób lub mieniu w znacznych 
rozmiarach lub stwarza sytuację, mającą 
wywołać przekonanie o istnieniu takiego 
zagrożenia, czym wywołuje czynność 
instytucji użyteczności publicznej lub or-
ganu ochrony bezpieczeństwa, porządku 
publicznego lub zdrowia mającą na celu 
uchylenie zagrożenia, podlega karze 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do  
lat 8.                                           (mn) (kfz)

W piątek 5 marca przedstawiciele Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Ustronia oraz Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu 
Miasta Ustroń otwarli w Pijalni Uzdrowiskowej wystawę prac laureatów Międzynarodowej Wystawy Produktów Regionalnych przygotowaną 
przez Stowarzyszenie i Miasto Ustroń. Przez najbliższy rok będzie można podziwiać prace Edyty Gomoli – wyroby z tykwy, Magdaleny Dyło 
– ceramika artystyczna i użytkowa oraz Beaty i Andrzeja Malców – galanteria z kości. Na zdjęciu stoją od lewej: prezes Stowarzyszenia 
Andrzej Nowiński, artystki: Beata Malec, Magdalena Dyło, Edyta Gomola i Maciej Russek z Urzędu Miasta.

3 marca o 18.22 odebrane zostało zgłoszenie o widocznym i szybko rosnącym płomieniu 
ognia na dachu hali firmy Smakosz. Po dojeździe zastępów na miejsce stwierdzono pożar 
big baga, czyli dużego worka, w którym składowane były odpady poremontowe. Pracownicy 
firmy podjęli próbę ugaszenia pożaru gaśnicami. Po przyjeździe zastępów na miejsce w po-
żar skierowano jeden prąd wodny i ogień został ugaszony. W godzinnej akcji uczestniczyło 
6 zastępów straży pożarnej.                                                                     Fot. OSP Centrum

Sytuacja przed Przedszkolem nr 7 po ewakuacji.                                                  Fot. M. Niemiec
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PRZEKAŻ 
1% podatku 
Za każdą okazaną pomoc z serca 

dziękujemy.

 KRS nr 0000100192

10/2021/3/R

SKARGA I PETYCJE

Ostatnie obrady prowadził przewodni-
czący Rady Miasta Ustroń Marcin Janik 
wspólnie z wiceprzewodniczącą RMU 
Jolantą Hazuką. W porządku obrad zna-
lazło się tradycyjnie podjęcie uchwały 
w sprawie zmian w budżecie miasta na ten 
rok. Wprowadzono do niego m.in. prze-
budowę budynku wielorodzinnego wraz 
z termomodernizacją przy ul. Daszyń-
skiego 54 (tzw. Donatówka) dzięki dofi-
nansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w wys. prawie 900 tys. zł. Uchwałę 
przyjęto jednogłośnie.

Podjęto uchwałę w sprawie określenia 
szczegółowego trybu i harmonogramu 
opracowania projektu „Strategii Rozwoju 
Miasta Ustroń na lata 2021-2027”. Prace 
nad strategią już trwają, ale ustawodawca 
w lipcu 2020 roku wprowadził zmiany 
w zasadach opracowania, procedowania 
i konsultowania dokumentu, który ma 
wskazywać najważniejsze kierunki roz-
woju gminy w kolejnych latach. Nowo 
dodany artykuł zobowiązuje radę do 
określenia szczegółowego trybu i har-
monogramu i radni taki plan prac nad 
strategią uchwalili. M.in. zgodnie z nim 
do 15 marca trwają konsultacje społeczne 
poprzez umieszczenie projektu na stronie 
miasta. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Obecnie obowiązuje w Ustroniu regu-
lamin dostarczania wody i odprowadza-
nia ścieków z 2014 roku. Nowy projekt 
z kwietnia 2020 roku został negatywnie 
zaopiniowany przez Dyrektora Regio-
nalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gliwicach, a dodatkowo wymaga uak-
tualnienia ze względu na nowe zmiany 
w niektórych ustawach. Wprowadzono 
wymagane zmiany i radni jednogłośnie 
uchwalili nowy regulamin. Zostanie on 
ponownie przekazany do organu regu-
lującego.

Nie było takiej jednomyślności przy 
głosowaniu nad kolejną uchwałą. Za 

wniesieniem skargi do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Gliwicach na 
zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskie-
go z 4 lutego 2021 r. w sprawie stwier-
dzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady 
Miasta Ustroń Darii Staniek głosowało 
7 radnych: Marcin Janik, Artur Kluz, 
Aleksander Poniatowski, Roman Siwiec, 
Mirosław Szuba, Dariusz Śleziona, Do-
rota Walker, przeciw 3 radnych: Piotr 
Roman, Damian Ryszawy, Paweł Sztefek, 
wstrzymało się od głosu 4 radnych: Sła-
womir Haratyk, Jolanta Hazuka, Jadwiga 
Krężelok, Bożena Piwowar. Na swój 
wniosek nad tą uchwałą nie głosowała 
radna Staniek. W skardze do sądu zwróco-
no uwagę na błędy formalne, polegające 
na tym, że Rada Miasta Ustroń uchwałą 
z czerwca 2019 roku odmówiła stwierdze-
nia wygaśnięcia mandatu, a wojewoda nie 
stwierdził nieważności tej uchwały ani nie 
zaskarżył jej w sądzie administracyjnym, 
co oznacza, że jest ona w mocy. Napisano 
również, że wojewoda może wydać za-
rządzenie zastępcze, jeśli rada pozostaje 
bezczynna w przedmiotowej sprawie, co 
nie miało miejsca. 

Cztery uchwały dotyczyły petycji skie-
rowanych do Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Miasta Ustroń. Komisja 
sformułowała odpowiedzi na te pisma, 
a ich treść stanowi załączniki do uchwał. 
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu po-
zytywnie zaopiniowała wszystkie cztery 
projekty uchwał. W przypadku petycji 

w sprawie Przedszkola nr 4 i Przedszkola 
nr 7 Komisja ustosunkowała się do za-
rzutów autorów (fragmenty odpowiedzi 
znajdują się pod artykułem), a głosowano 
następująco – za 9 radnych: Jolanta Hazu-
ka, Marcin Janik, Artur Kluz, Bożena Pi-
wowar, Aleksander Poniatowski, Roman 
Siwiec, Daria Staniek, Mirosław Szuba, 
Dorota Walker, przeciw 3 radnych: Piotr 
Roman, Damian Ryszawy, Paweł Szte-
fek, wstrzymało się od głosu 3 radnych: 
Sławomir Haratyk, Jadwiga Krężelok, 
Dariusz Śleziona. 

Nie rozpatrzona została petycja w spra-
wie Przedszkola nr 5, gdyż: W oznaczeniu 
podmiotu wnoszącego petycję wskazano 
Radę Rodziców Przedszkola Nr 5 w Ustro-
niu, natomiast na końcu petycji znajdują 
się podpisy pięciu osób. W oznaczeniu 
podmiotu wnoszącego petycję nie wskaza-
no oznaczenia każdego z podmiotów wno-
szących petycję ani osoby reprezentującej 
podmiot wnoszący petycję (który to obo-
wiązek wynika z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy 
o petycjach). Ponadto nie wskazano miej-
sca zamieszkania osób składających pety-
cję (wchodzących w skład grupy podmio-
tów), do czego również zobowiązuje art. 
4 ust. 2 pkt 1 ustawy o petycjach. Zgodnie 
z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o petycjach, 
jeżeli petycja nie spełnia wymogów, 
o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 
2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia. 
W związku z powyższym Rada Miasta 
Ustroń jest zobowiązana do pozostawienia 
wniesionej petycji bez rozpatrzenia.

 Podobną odpowiedź zawiera uchwała 
w sprawie petycji z Przedszkola nr 6, z tą 
różnicą, że podpisało się pod nią sześcioro 
rodziców. Głosowanie nad tymi dwoma 
uchwałami wyglądało następująco – za 10 
radnych: Jolanta Hazuka, Marcin Janik, 
Artur Kluz, Jadwiga Krężelok, Bożena 
Piwowar, Aleksander Poniatowski, Ro-
man Siwiec, Daria Staniek, Mirosław 
Szuba, Dorota Walker, wstrzymało się od 

25 lutego odbyła się XXIV sesja Rady Miasta Ustroń. Ostatni raz w tradycyjnym skła-
dzie i miejscu radni i urzędnicy spotkali się 27 lutego 2020 roku. Sesji marcowej 
nie było, bo brakowało prawnych regulacji, które pozwalałyby przeprowadzić ją za 
pomocą środków komunikacji na odległość. W kwietniu, maju, czerwcu obradowano 
online i w takim samym trybie po wakacyjnej przerwie, w sierpniu. We wrześniu 
spotkano się w sali posiedzeń ratusza, ale w okrojonym składzie, a od października 
do grudnia 2020 oraz w lutym znów trzeba było się porozumiewać przez internet. 

Nigdy dość pięknych widoków Ustronia.                                                  Fot. Andrzej Michalik

(cd. na str. 7)



6                                                                                       11 marca 2021 r.

LISTY DO REDAKCJI

 Manipulacja 
to mało powiedziane

Byłam przekonana, że już nie będę odzywać się w temacie osoby 
Józefa Balcara i sporu jaki powstał po liście do redakcji autorstwa 
Danuty Koenig. Po prostu, nie mogę...

O ile znam Wiktora Pasternego, aktywnego działacza  
w swoim wybranym miejscu zamieszkania na ziemi, nie mogę 
uwierzyć, że mógł napisać taki paszkwil. Moje stanowisko po-
dziela wielu mieszkańców miasta. Jestem przekonana, że nie-
potrzebnie dał się zmanipulować, co nic dobrego nie wróży,  
a tylko spowoduje większy rozdźwięk wśród mieszkańców Li-
powca. Skupię się jedynie na niektórych kwestiach mnie bul-
wersujących. Przede wszystkim dziwię się, iż w liście padają 
słowa, kto dał prawo oceniać i oczerniać dyrektor Burzyń-
ską, kto ma zgłosić kandydata do nadania imienia czy też  
o chęci osiągnięcia własnych korzyści przez prowadzącą imprezę. 
Teraz mnie jest wstyd, iż tak zasłużony, prawy człowiek, starszy Pan 
z bagażem doświadczeń, były radny, wspaniały rzeźbiarz i poeta, po-
stać szanowana w Ustroniu, której wystawy i spotkania nie jeden raz 
odbywały się w Muzeum Ustrońskim czy Czytelni Katolickiej (nie tylko  
w SP-5), posunął się tak daleko. Staram się być sprawiedliwa i jesz-
cze raz powtarzam, że D. Koenig (i my wszyscy – autorzy kolejnych 
listów) li tylko broniła dobrego imienia zacnej, lipowskiej osobisto-
ści, w całej pełni zasługującej na to, aby portret wraz z brakującym 
podpisem powiesić w godnym jego osoby miejscu, nawet przejścio-
wo, bez tłumaczenia, że kiedyś zawiśnie na honorowym miejscu  
w złotej ramie, co brzmi raczej ironicznie. On tego nie potrzebuje,  
a tylko i wyłącznie godnego potraktowania od początku do 
końca. Jeśli chodzi o nadanie imienia, to wszystkim wiado-
mo, że oddolna intencja, wstępna propozycja przesłana pi-
semnie do dyrekcji szkoły, na którą wypadało odpisać, nie 
była marnym sposobem promocji, a bardzo cenną inicjatywą.  
D. Koenig dobrze zna procedury jakie czekają na tego typu 
przedsięwzięcia. A o jaką korzyść chodzi? Trzeba było mieć od-
wagę i napisać konkretnie. To bardzo nieprzyzwoite posądzenie, 
którego z pewnością J. Balcar by sobie nie winszował. Może 
nawet przez ludzką zawziętość, jakąś dziwną zarozumiałość, 
chęć „dokopania” konkretnej osobie, długie lata z nim współ-
pracującej, będzie „obracał się w grobie”. Tak nie uchodzi, 
nie wypada, bowiem dyrektor Balcar sobie absolutnie na to nie 
zasłużył. Żywię zatem nadzieję, że wreszcie obrońcy dyrektor  

K. Burzyńskiej zrozumieją swoje błędy brnięcia w niewłaściwym 
kierunku i zaniechają dalszego, zupełnie niepotrzebnego jątrzenia, 
które niestety już na zawsze pozostawi nieprzyjemny ślad na ewen-
tualnej uroczystości nadania jego imienia SP-5.

Życzę autorowi listu pt. „Miejsce dobrze przemyślane” dużo 
zdrowia, dalszej weny twórczej i wszystkiego co najlepsze. 

Z wyrazami szacunku Elżbieta Sikora

„Uderz w stół, a nożyce się odezwą” 
/przysłowia mądrością Narodu/

Miarą sukcesu w zarządzaniu biznesem, jest umiejętność przy-
znania się do własnych błędów /Bill Gates/. I na tym należy ten 
dyskurs zakończyć!

Panie Burmistrzu, mimo wszystko, szczerze Panu życzę sukcesów 
w zarządzaniu miastem do końca kadencji. Natomiast oświacie 
ustrońskiej, życzę spokojnej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz mą-
drych, rozważnych i oddanych rodziców. 

Z poważaniem Andrzej Raszka

P.S. Przeczytałem z rosnącym zdu… zaniepokojeniem list Pani 
Magdaleny Wróbel, który odnosi się do minionych wydarzeń. 
Zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2016 roku „Prawo Oświatowe” 
Art. 91 ust. 1 - Zespoły szkół – Burmistrz Miasta Ustroń miał pra-
wo do działań, które poczynił i o tym nie ma dyskusji. Natomiast 
wspomniałem o otwartej kurtynie i o czasie, który w mojej opinii 
został, na informacje dla zainteresowanych stron, zmarnowany. 
Internet, to potęga, ale proszę nie obrażać inteligencji rodziców, 
którzy aktywnie uczestniczą w procesie wychowawczym, ramie 
w ramię z pedagogami – coś o tym wie Pan Burmistrz, jako były 
Przewodniczący Rady Rodziców SP1. Jeśli chodzi o finanse, to 
proszę mieć zastrzeżenia do Rządów RP /wszystkich od 1989 roku/, 
które w coraz większym stopniu obciążają samorządy kosztami 
prowadzenia placówek oświatowych. Podziękowania (!?) od ludzi 
oświaty szeroko pojętej – pedagodzy, pracownicy zatrudnieni  
w obsłudze oraz rodzice. To rzesza wyborców, którzy dziękowali 
byłemu Burmistrzowi co 4 lata, głosując na niego i obdarzając 
zaufaniem obecnego, który miał pełne wsparcie ustępującego 
Burmistrza! 

 Aha i tak na koniec. Pani Magdaleno, nie znam Pani, która 
prowadziła protest na ustrońskim rynku, ale podziwiam za odwagę, 
w dzisiejszych czasach trzeba mieć odwagę, oj trzeba. 

BARDZO, ale to BARDZO tęsknię za normalnością! I już na-
prawdę na zakończenie. Szczerze podziwiam i ciut zazdroszczę 
Pani szerokiej wiedzy!                                                                   AR

*   *   *

1 procent podatku może-
my przekazać, jeśli wypeł-
niamy: PIT–36, PIT–36L, 
PIT–37, PIT–28, PIT–38 
lub PIT–OP. Żeby prze-
kazać środki, w rubryce 
„Wniosek o przekazanie 
1% podatku należnego na 
rzecz organizacji pożytku 
publicznego OPP” wpi-
sujemy nazwę wybranego 
stowarzyszenia i numer 
KRS. Do końca lipca pie-

niądze trafia na konto wskazanej organizacji. 
Nie zapominajmy o ustrońskich jednostkach OSP. Im również 

można przekazać 1%, ale nie bezpośrednio, tylko poprzez Zwią-
zek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej – 
KRS 0000116212, który jest Organizacją Pożytku Publicznego.  
W dopisku trzeba zaznaczyć, że przekazujemy dla jednej z 
naszych czterech jednostek, podać nazwę ulicy, kod i nazwę 
miasta. OSP Ustroń Centrum, ul. Strażacka 5; OSP Ustroń 

Lipowiec, ul. Lipowska 116; OSP Ustroń Nierodzim, ul. Sze-
roka 5; OSP Ustroń Polana, ul. Wczasowa 1. Kod i miasto: 
43-450 Ustroń.

Uprawnionych organizacji można szukać w krajowym rejestrze 
organizacji pożytku publicznego: www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

0000032061  Stowarzyszenie Kulturalne „Równica” w Ustroniu
0000047396  Fundacja Dobrego Pasterza
0000096883  Towarzystwo Kształcenia Artystycznego
0000099847  Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi 
 w Ustroniu
0000100192  „Fundacja św. Antoniego”
0000110528  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie 
 „Można Inaczej” 
0000182262  Klub Sportowy „Kuźnia” w Ustroniu
0000330742  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Rodzin 
 „Ponad Granicami”
0000445929  Uczniowski Klub Sportowy „Beskidy”
0000466606  Chrześcijańska Fundacja „Dobre Dzieło”
0000610067  Fundacja „Esprit”
0000260697  Ewangelickie Centrum Aktywności Lokalnej
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głosu 5 radnych: Sławomir Haratyk, Piotr 
Roman, Damian Ryszawy, Paweł Sztefek, 
Dariusz Śleziona. 

Następna sesja odbędzie się 25 marca. 
Mieszkańcy mają prawo uczestniczenia 
w sesji rady, także wtedy, gdy odbywa 
się online. Dane do logowania poprzez 
platformę ZOOM można uzyskać w biurze 
Rady Miasta Ustroń. Jeśli ktoś nie ma od-
powiedniego sprzętu lub warunków może 
wykorzystać komputer w sali sesyjnej, jed-
nak taką chęć musi zgłosić odpowiednio 
wcześnie w biurze Rady. 

Monika Niemiec

SKARGA I PETYCJE
(cd. ze str. 5)

*   *   *
Załącznik do uchwały Rady Miasta 

Ustroń w sprawie petycji dotyczącej włą-
czenia Przedszkola Nr 4 do zespołu szkol-
no-przedszkolnego. Pominięte zostały je-
dynie fragmenty zawierające akty prawne.

W dniu 22 stycznia 2021 r. grupa rodziców 
dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 4 
w Ustroniu oraz mieszkańców Miasta Ustroń 
wniosła petycję w interesie publicznym. 
Petycja została skierowana na posiedzenie 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miasta Ustroń. W złożonej petycji wskazano 
w szczególności, iż Przedszkole Nr 4 stanowi 
bardzo ważny element życia całej dzielnicy 
Hermanice i pozostaje w odczuciu miesz-
kańców niezależną dzielnicową jednostką, 
a nie tylko składową miejskiego zespołu 
szkolno-przedszkolnego. Przedstawione 
zostały także wątpliwości osób składających 
petycję dotyczące kwestii budżetu zespołu 
szkolno-przedszkolnego (dotyczące obaw 
o mniejsze fundusze dla Przedszkola Nr 
4), kwestii kierowania jednostką (trudności 
w poszukiwaniu osoby kompetentnej do kie-
rowania zespołem szkolno-przedszkolnym, 
wprowadzenie funkcji wicedyrektora, braku 
stałej obecności dyrektora zespołu na miejscu 
w przedszkolu), kwestii oddalenia obu jed-
nostek (co będzie stanowiło utrudnienie dla 
pracowników jak i rodziców), kwestii braku 
korzyści lokalowych/organizacyjnych (przez 
włączenie przedszkola do zespołu dzieci nie 
uzyskają realnej możliwości skorzystania 
z obiektów szkolnych, zaś samo Miasto nie 
zyska nowych powierzchni lokalowych). Po-
nadto podkreślono, iż praca Przedszkola, tj. 
dyrekcji i kadry dydaktycznej jest oceniana 
bardzo wysoko. 

Petycja została skierowana na posiedzenie 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miasta Ustroń. W wyniku prac Komisji 
został opracowany projekt uchwały, stano-
wiącej odpowiedź na petycję. 

W kwestii budżetu zespołu szkolno-przed-
szkolnego należy wskazać, iż połączenie 
placówek ma na celu usprawnienie procesu 
obsługi finansowej. Chodzi przede wszyst-
kim o obniżenie kosztów ogólnego zarządu. 
Ustrońskie przedszkola nie dysponują etata-
mi administracyjnymi (sekretariat). W związ-
ku z tym obowiązkami administracyjnymi są 
bardzo mocno obciążeni ich dyrektorzy. Po 
włączeniu przedszkola do zespołu szkolno-
-przedszkolnego administrację przejmie 
sekretariat zespołu. W efekcie wicedyrektor 

zespołu odpowiedzialny za przedszkole nie 
będzie musiał realizować tych obowiązków, 
co pozwoli mu w większym stopniu skupić 
się na zarządzaniu pracą przedszkola oraz 
procesem dydaktycznym. 

Odnosząc się do obawy o mniejszą dba-
łość dyrektora zespołu o przedszkole, należy 
stwierdzić, iż trudno zakładać „z góry”, iż 
dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego 
będzie w mniejszym stopniu dbał o interesy 
przedszkola. Przedszkole, po włączeniu go 
w skład zespołu szkolno-przedszkolnego 
będzie przecież jedną z „jego” placówek. 
Ponadto dyrektor zostanie wyłoniony 
w drodze konkursu na to stanowisko i w jego 
kompetencjach będzie wybór wicedyrektora, 
z którym będzie współpracował. 

Odnośnie kwestii kierowania jednostką 
należy wskazać, iż dyrektorem placówki 
oświatowej może zostać osoba posiadająca 
odpowiednie kwalifikacje (...) Dyrektor 
powinien przede wszystkim być spraw-
nie działającym menadżerem. Nie jest to 
osoba, która musi być w stałym kontakcie 
z dziećmi, a ma stworzyć przede wszystkim 
warunki do edukacji na najwyższym pozio-
mie. Jeden gospodarz – dyrektor z przyjętą 
spójną i jednolitą polityką zarządzania jest 
gwarantem sprawnego funkcjonowania 
zespołu, trafnego doboru kadry z pełnym 
wykorzystaniem jej kwalifikacji i potencjału, 
zapewnienia wszystkim uczestnikom proce-
su edukacyjno-wychowawczego komforto-
wych i bezpiecznych warunków pracy, nauki 
i opieki. Zdecydowanie zarządzanie większą 
jednostką wyzwala w jej zarządcy poczucie 
większej odpowiedzialności, sprawczości 
i kreatywności. 

Z kolei do wicedyrektora, który będzie 
odpowiedzialny za nadzorowanie przedszko-
la będzie należeć organizacja pracy w taki 
sposób aby być w kontakcie z rodzicami. 

Odnosząc się do kwestii oddalenia obu 
jednostek (szkoły i przedszkola) należy 
stwierdzić, iż odległość ta będzie miała 
miejsce, jednakże nie musi ten fakt wpłynąć 
na utrudnienie kontaktu rodziców z dyrekto-
rem zespołu. (tego akapitu nie ma w drugim 
załączniku)

 Co do braku korzyści lokalowych/orga-
nizacyjnych należy wskazać, iż tworzenie 
zespołów szkolno-przedszkolnych nie wiąże 
się z likwidacją przedszkoli i przenoszeniem 
dzieci do szkół. Możliwość skorzystania 
z obiektów w szkole będzie uzależniona od 
organizacji pracy zespołu. 

Należy podkreślić, iż połączenie organiza-
cyjne placówek nie narusza odrębności rad 
pedagogicznych oraz rad rodziców, poszcze-
gólnych szkół i przedszkoli wchodzących 
w skład zespołu. W dalszym ciągu rady 
rodziców będą decydowały o imprezach/
balach oraz dysponowały zebranymi środ-
kami - jak do tej pory. (...) 

Utworzenie zespołu szkolno-przedszkol-
nego, łączącego szkołę z przedszkolem 
lub nawet dwoma i trzeba przedszkolami 
z siedzibą w obwodzie tej szkoły to możli-
wości sprawniejszego organizowania pracy 
szkoły i przedszkoli w tym zespole, m.in. 
poprzez budowanie jednolitego, spójnego 

arkusza organizacyjnego, planów pracy, 
regulaminów wewnętrznych, zatrudnie-
nia na jednej umowie o pracę w zespole 
szkolno-przedszkolnym, przydzielania go-
dzin ponadwymiarowych nauczycielom 
z wymaganymi kwalifikacjami i pełniej-
sze wykorzystywanie tych kwalifikacji, co 
zmniejsza ryzyko pojawiania się przerw 
w realizacji podstawy programowej, zajęć 
specjalistycznych, zajęć z zakresu udziela-
nia pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
wynikających z poszukiwania kadry. 

Przedszkole w zespole szkolno-przed-
szkolnym może i powinno mieć dużą au-
tonomię, dzięki której zmiana formalnego 
stanowiska dyrektora na wicedyrektora 
odpowiedzialnego za przedszkole nie będzie 
miała znaczenia dla rodziców, którzy nie 
będą musieli kontaktować się z dyrektorem 
całego zespołu, a jedynie z wicedyrektorem 
odpowiedzialnym za pracę przedszkola. 
Należy podkreślić, iż zajęcia odbywać będą 
się w tym samym miejscu (w siedzibie 
Przedszkola) i będą prowadzone przez tych 
samych nauczycieli. 

Powołane wyżej argumenty wskazują, że 
utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego 
nie powinno wpłynąć negatywnie na pracę 
Przedszkola. 

Jednocześnie Rada Miasta Ustroń wyraź-
nie podkreśla, iż plany związane z utwo-
rzeniem zespołu szkolno-przedszkolnego 
nie przeczą wysokiej ocenie dotychczaso-
wej pracy Dyrekcji i kadry pedagogicznej 
przedszkoli.

Podobną treść ma załącznik do uchwały 
w sprawie petycji dotyczącej włączenia 
Przedszkola Nr 7 do zespołu szkolno-
-przedszkolnego. Różni się początkiem, 
który zamieszczamy poniżej:

W dniu 15 grudnia 2020 r. grupa rodziców 
dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 
7 w Ustroniu wniosła petycję w intere-
sie publicznym. Przedmiotem petycji jest 
planowane włączenie Przedszkola Nr 7 
w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
Nr 1 w Ustroniu. W petycji podniesiono, 
iż Przedszkole Nr 7 jest dużą i prężnie 
działająca placówką. Kadra pedagogicz-
na realizuje program w stałym kontakcie 
z rodzicami. Rodzice są zaangażowani 
w życie przedszkola i biorą aktywny udział 
w różnych obszarach jego działalności (ta-
kich jak remonty, organizacja festynów, 
pomoc rzeczowa). Zdaniem osób wnoszą-
cych petycję włączenie Przedszkola Nr 7 
w skład zespołu szkolno-przedszkolnego 
nie przynosi korzyści ekonomicznych (nie 
zyskuje się budynku ani terenu, powstanie 
konieczność zatrudnienia wicedyrektora, 
zachodzą obawy o możliwość organizacji 
festynów w przedszkolu i uzyskiwania środ-
ków finansowych), społecznych (utrudniony 
kontakt rodzica z dyrektorem, utrudniony 
kontakt kadry z dyrektorem, brak stałej 
obecności dyrektora w przedszkolu, obawa 
przed przekazywaniem informacji o dziecku 
do szkoły, utrata indywidualności przez 
przedszkole, brak wiedzy dyrektora na te-
mat dzieci uczęszczających do przedszkola 
i ich sytuacji, w szczególności problemów, 
obawa przed obniżeniem poziomu i kom-
fortu nauczania w przedszkolu i pomocy 
w rozwiązywaniu problemów dzieci).
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leniu nie było śladu. Wspominała jeszcze 
jedno spotkanie ze służbą zdrowia, kiedy 
to złamała rękę i trzeba było założyć gips. 
Złościło ją to, bo nie mogła sama doić krów, 
ostatecznie gips przycięto, żeby uwolnić 
dłoń i gospodyni z zadowoleniem zajęła 
się swoim inwentarzem. 

Pani Helena na co dzień nie nosi okula-
rów, używała aparatu słuchowego, ale po 
udarze słuch jej się polepszył. Porusza się 
o własnych siłach w domu i gdy wychodzi 
na zewnątrz. Po namowach zgodziła się na 
laskę, która ma ją ubezpieczać podczas spa-
cerów, ale gdy jeszcze do niedawna jeździła 
z bliskimi do sklepu, nie chciała jej zabierać, 
bo mówiła, że to wstyd chodzić z laską. 

Te wyjazdy to była piątkowa tradycja. 
Trzeba było zajechać na targ i do pobli-
skiego supermarketu. Pani Helena nie 
zapominała o kupieniu gazet – Dziennika 
Zachodniego, Głosu Ziemi Cieszyńskiego, 
Gazety Ustrońskiej oraz o słodyczach.  
W półeczce w jej pokoju musi być zawsze 
ptasie mleczko albo Prince Polo, bo jak 
przychodzą do niej prawnuki, to z przyjem-
nością je częstuje. Jeszcze mając 85 lat pani 
Helena wsiadała na rower i sama udawała 
się na targ z jajkami od kur, które sama 
hodowała. Zanim domownicy wstali, już 
była z powrotem, bo przychodziły do niej 
stałe klientki i jajka szybko się sprzedawały. 

Helena Cieślar mieszka z siostrzenicą 
Marią Legierską i jej mężem Józefem, 
synową Agnieszką i jej dziećmi: 11-let-
nią Nadią i 7-letnim Kubusiem. Młodsi 
mówią do seniorki babcia, a starsi ciocia. 
Pani Helena nie ma dzieci, ale Maria jest 

jej jak córka. Siostra pani Heleny zmarła  
w wieku 31 lat, gdy siostrzenica miała 
półtora roku. Pani Helena długo nie mogła 
zapomnieć o swojej pierwszej miłości. 
Wprawdzie wojna nie zabrała jej ukochane-
go, ale po powrocie do domu ciężko zacho-
rował i zmarł. Za mąż wyszła dopiero po 
czterdziestce, jej mąż Jan pochodził z Wisły,  
a znany był ze sztuki robienia trombit. 

Rodzina zajmuje dom przy ul. Obrzeżnej 
od czterech pokoleń. Przed wojną, krótko 
po generalnym remoncie wybuchł pożar 
i trzeba go było odbudować. W czasie 
II wojny światowej dom zajęli Niemcy, 
a gdy armia okupanta się wycofywała  
i wysadziła mostek na Gojach, wybuch 
zniszczył wszystkie okna, uszkodził dach 
i górną część budynku. Znów trzeba było 
odbudować. Wspólny dla rodziny jest dom, 
ale i praca. Pradziadkowie i dziadkowie 
jubilatki pracowali w ustrońskiej Kuźni. 
Również i ona związana była z tym zakła-
dem, podobnie jak siostrzenica i jej mąż. 
Wszyscy bardzo to przeżyli, gdy Kuźnia 
została zamknięta. 

Spotkanie na Obrzeżnej przebiegało  
w sympatycznej atmosferze, panowała cie-
pła, rodzinna atmosfera, gospodarze podali 
kawę i domowe ciasto. Pani Helena kawy 
ani słodkości sobie nie odmawia, właściwie 
niczego nie musi sobie odmawiać, bo nie 
ma problemów żołądkowych. Je wszystko, 
choć teraz częściej i w mniejszych ilościach. 
Najbardziej lubi grysik, zupy i jogurty 
owocowe. Spędzając czas w towarzystwie 
pogodnej stulatki nie da się nie zastanawiać, 
w czym tkwi sekret jej długowieczności  
i tak dobrej kondycji zdrowotnej. Z tego, 
co opowiadała rodzina, pani Helena zawsze 
była ciekawa świata. Bardzo dużo czytała, 
znalazła się już kiedyś na łamach Gaze-
ty Ustrońskiej jako jedna z najstarszych  
i najbardziej aktywnych czytelniczek naszej 
biblioteki. Przez wiele lat wypożyczała całe 
reklamówki powieści. Teraz woli raczej 
oglądać telewizję. Unika polityki i infor-
macji o dramatycznych wydarzeniach, lubi 
za to śledzić losy bohaterów seriali. Pani 
Helena całe życie była w ruchu. Pracowała 
zawodowo i na gospodarstwie, nie tylko 
swoim, ale też pomagała sąsiadom, opieko-
wała się dziećmi. Jeździła na rowerze, lubiła 
piesze wycieczki, chodziła do kościoła, 
bywała na targu, spotykała się z sąsiadka-
mi. Ze smutkiem godziła się z odejściem 
kolejnych rówieśniczek, teraz pozostała 
tylko jej imienniczka – Helena Pilchowa, 
która w styczniu tego roku obchodziła 97. 
urodziny. Nawet, gdy już nie musiała się 
zajmować gospodarstwem, hodowała kozy, 
a potem przynajmniej kury i tak jest do 
dziś. Pierwsze, co robi rano, to wysypanie 
ziaren ptakom i nakarmienie swojej papugi. 
Dopiero potem je śniadanie. Bardzo lubi 
obserwować ptaki, a karmę dla nich zbiera 
sama. Rozbija orzechy włoskie, a po zbio-
rach kukurydzy, szuka na sąsiednich polach 
kolb i łuska ziarna. Kiedyś nazbierała ich 
dwie reklamówki i sama przyniosła domu, 
choć powtarzano jej, że ma zawołać po 
pomoc. Gdy państwo Legierscy jeszcze pra-
cowali zawodowo, zajmowała się domem 
i gotowała obiady. 

Pytam rodzinę, jaką osobą jest pani 
Helena, i słyszę, że pogodną, oszczędną  
i bardzo mało wymagającą. Na pytanie, 
co jej przywieźć ze sklepu albo jaki chce 
prezent, często odpowiada, że niczego nie 
potrzebuje. Na pewno jednak potrzebuje 
miłości i tą zapewniają jej bliscy. W wie-
lopokoleniowej rodzinie z bliskości siłę 
czerpią najstarsi, ale i najmłodsi. Prawnuki 
są dumne ze stuletniej babci, opowiadają  
o niej w szkole, witają się z nią zaraz po 
przyjściu ze szkoły, przychodzą się przytulić  
i po słodycze, którymi babcia chętnie  
je częstuje.                        Monika Niemiec 

Z okazji setnych urodzin na ul. Obrzeżną przesłano list gratulacyjny z Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, podpisany przez premiera Mateusza Morawieckiego oraz życzenia z ratusza od 
burmistrza Ustronia Przemysława Korcza. W dniu urodzin wizytę jubilatce złożył kierownik 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Zdzisław Dziendziel, przekazując życzenia, kwiaty 
i kosz smakołyków.    
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Temat budowy tężni pojawiał się  
w mieście od lat. Wśród inicjatorów jej 
budowy był przewodniczący Zarządu 
Osiedla Zawodzie pan Paweł Mitręga, któ-
ry wraz z innymi członkami Rady Osiedla 
wskazywali na potrzebę budowy tężni  
w uzdrowisku, jakim jest przecież Ustroń. 
W początkowych planach tężnia miała 
zostać zbudowana na terenie Zawodzia, 
przez pewien okres czasu prowadzono 
nawet rozmowy z Zarządem Śląskiego 
Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Za-

pobiegania Niepełnosprawności Szpitala 
Reumatologicznego na temat lokalizacji  
w przyszpitalnym parku. Pan Paweł Mitrę-
ga złożył nawet projekt budowy niewiel-
kiej tężni na Zawodziu w ramach budżetu 
obywatelskiego, niestety nie otrzymał 
akceptacji.

Ostatecznie dzięki Burmistrzowi Mia-
sta oraz radnym z nim współpracującym 
ustalono, że miejscem inwestycji stanie się 
park w centralnej części miasta. Położenie 
sprawi, że będzie bardzo dobrze dostępna 

dla wszystkich mieszkańców i gości na-
szego miasta. Niewątpliwie ożywi park  
i znajdujące się w pobliżu atrakcje. Tężnia 
stanie się miejscem służącym do zażywa-
nia inhalacji powstałego w jej otoczeniu 
specyficznego aerozolu. Mikroklimat 
powstały wokół tężni wykorzystywany 
jest w profilaktyce i leczeniu schorzeń 
górnych dróg oddechowych, zapalenia 
zatok, rozedmy płuc, nadciśnienia tęt-
niczego, alergii, nerwicy wegetatywnej  
i w przypadku ogólnego wyczerpania.

Niestety kluczowym dla całej inwestycji 
jest brak bezpośredniego połączenia parku 
z dzielnicą uzdrowiskową. Może się oka-
zać, że będzie to inwestycja dedykowana 
wyłącznie dla mieszkańców i gości jedno-
dniowych z pominięciem setek kuracjuszy 
i wczasowiczów wypoczywających na 
Zawodziu. Dlatego uważam, że równole-
gle do budowy tężni bezwzględnie należy 
zmodernizować ścieżkę spacerową łączą-
cą ulicę Wojska Polskiego z ośrodkami 
Daniel i Muflon. To nie będzie trudna czy 
droga inwestycja – wystarczy wybudować 
kilka bezpiecznych podejść z barierkami, 
uzupełnić oświetlenie, ławeczki, kubły na 
śmieci i zaprojektować czytelne, estetycz-
ne oznakowanie dla pieszych, zachęcające 
do odwiedzenia parku, muzeum, stawu no 
i oczywiście tężni. Poprawa infrastruktury 
spowoduje również większe zaintereso-
wanie wydarzeniami odbywającymi się  
w amfiteatrze – bo jak dziś kuracjusze 
mają wrócić do piramid późniejszym 
wieczorem? Ta niewielka inwestycja spo-
woduje powstanie ciągu spacerowego: 
ulica Zdrojowa – Sanatoryjna – Wojska 
Polskiego – Most wiszący – Park, z które-
go będzie korzystać bardzo wiele osób, co  
w znaczący sposób wpłynie na funkcjonowa-
nie zlokalizowanych w rejonie parku lokali  
i atrakcji. Mam nadzieję, że mój wnio-
sek znajdzie zrozumienie Burmistrza 
Miasta oraz Radnych i pozwoli naszym 
gościom cieszyć się z tężni, co poprawi 
atrakcyjność Ustronia wśród coraz bar-
dziej konkurujących ze sobą uzdrowisk 
i miejscowości turystycznych w Polsce.    

Przewodniczący Rady Miasta Ustroń 
Marcin Janik

Jedną z kluczowych inwestycji w naszym mieście realizowanych w tym roku będzie 
tężnia solankowa, która powstanie w parku kuracyjnym w sąsiedztwie amfiteatru, 
Muzeum Ustrońskiego i stawu kajakowego.

Ogólnopolski Konkurs plastyczny Sola 
Scriptura co roku organizowany jest przez 
Wydawnictwo Augustana oraz General-
nego Wizytatora Nauczania Kościelnego 
Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego. 
Tematem tegorocznej edycji Konkursu 
było życie i działalność króla izraelskiego  
Dawida na podstawie Ksiąg Samuelowych. 
Prace wykonane zostały techniką wydzie-
ranki. Nagrodzone zostały prace uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu.  
2 miejsce zajęła Natalka Gojniczek z klasy 
2, miejsce 5  - Olek Szeremeta z klasy 3.

                                          Urszula Śliwka

KONKURS
DAWID 

KRÓL IZRAELA

Natalka Gojniczek. Olek Szeremeta. 

Tężnia powstanie jeszcze w tym roku przy ul. Parkowej, nieopodal amfiteatru, w miejscu, 
gdzie obecnie znajdują się stoły do ping-ponga. 
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Wypożyczalnia dla dorosłych i oddział dla dzieci są czynne: 
poniedziałek 8-15, wtorek 8-15, środa 11-18, czwartek nieczynne, piatek 8-15, sobota 8-12 (oddział dla dzieci nieczynny) 

WSPOMNIENIE  O  TADEUSZU  KORZENIU

BIBLIOTEKA POLECA  tel 33-854-23-40 
www.biblioteka.ustron.pl

(katalog online)

Agnus Konstam 
"Świat 

piratów"

Książka w szerokiej per-
spektywie – od starożytne-
go Egiptu po współczesne 
piractwo na wodach Afryki, 
Azji i Oceanii – ukazuje fazy 
rozkwitu i zmierzchu rozbój-
niczego procederu, czynniki 
sprzyjające piratom oraz 
metody zwalczania tej plagi. 
Wydanie bogate w ilustracje, 
ryciny i mapy.

"Opowiem Ci 
o zbrodni. 
Historie 

prawdziwe"
Przygotowane przez autorów 
opowiadania powstały na bazie 
prawdziwych spraw kryminal-
nych, które zostały omówione 
w programie telewizyjnym  
o tym samym tytule.
Wśród autorów tak popularni 
pisarze jak: Katarzyna Bonda, 
Wojciech Chmielarz czy Max 
Czornyj.

Z ogromnym zaskoczeniem i przy-
krością w dniu 2 lutego 2021 r. przyję-
łam  wiadomość o śmierci długoletniego 
znajomego, ustroniaka z wyboru, śp. Ta-
deusza KORZENIA, zamieszkałego na 
Osiedlu Centrum. Chociaż wyglądał na 
stuprocentowo zdrowego człowieka, jak 
przysłowiowe rumiane jabłuszko, o jego  
dolegliwościach wiedziałam od dawna.  
Nigdy jednak nie pomyślałabym sobie, 
że świeczka życia tak szybko się dopali. 
I w tym przypadku znów ten tragiczny 
covid-19 zrobił swoje. Zmarł w Szpitalu 
Śląskim w Cieszynie.

Tadeusz Korzeń urodził się 15 paździer-
nika 1953 r. w Łosiach, pow. Gorlice jako 
syn Mieczysława i Franciszki z domu 
Górska. Pochodził z Ropy, z wielodzietnej 
rodziny, mając dwóch braci i trzy siostry.  

W wieku 16 lat przyjechał na ziemię be-
skidzką do Bielska-Białej, aby rozpocząć 
dalszą edukację w szkole zawodowej oraz 
pracę w Kombinacie Budownictwa Ogól-
nego. Osiedlając się później w Ustroniu, 
poznał swoją przyszłą żonę Annę Kowalik, 
z którą ożenił się w 1975 r. Z tego związku 
przyszło na świat troje dzieci: Szymon, Be-
ata i Rafał. Doczekał się sześciorga wnu-
cząt: Kingi, Patrycji, Salome, Bartosza, 
Tomasza i Jozuego. Tutaj kontynuował 
pracę w miejscowym Przedsiębiorstwie 
Budownictwa Użyteczności Publicznej 
„Budopol” na stanowisku pracownika 
budowlanego, gdzie sumiennie wykony-
wał swoje czynności służbowe do cza-
su likwidacji zakładu w latach 90.tych 
ubiegłego wieku. Ponieważ „Budopol” 
miał zawarte umowy na roboty zagranicz-
ne, parokrotnie oddelegowany został do 
Czech i Talina w Estonii, gdzie zajmował 
się renowacją zabytków. Ze względów 
zdrowotnych w 1996 r. przeszedł na rentę 
inwalidzką z możliwością dodatkowego 
zatrudnienia, które podjął w ustrońskiej 

Firmie „Kubala” w 2002 r. i pracował tam 
do czasu uzyskania emerytury w 2018 
r. Poza obowiązkami zawodowymi jego 
zainteresowania skupiły się na tematyce 
przyrodniczej i ekologicznej. Pielęgno-
wanie ogrodu również należało do jego 
przyjemności. Ponieważ pochodził z gór, 
od lat młodzieńczych zbierał grzyby, którą 
to tradycję podtrzymywał dalej w Ustroniu 
-  wybranym miejscu na ziemi. 

 Całym jego życiem i radością była ro-
dzina. To jej poświęcił się bez reszty. Był 
bardzo dobrym mężem i ojcem, autoryte-
tem dla dzieci w doradzaniu jaką ścieżkę 
zawodową mają wybrać. Dzięki temu 
każdy zdobył solidne wykształcenie. Niech 
dowodem na to będzie wypowiedź córki 
Beaty – absolwentki i wuefistki we wspo-
mnieniu będącym częścią okazjonalnego 
wydawnictwa z okazji XXV-lecia Szkoły 
Podstawowej nr 2 pt. „Nasza Jubilatka”: 
Urodziłam się w Ustroniu i tam właśnie 
przy mamusi w kolebusi nóżkami wierz-

gałam – już pobiegać sobie chciałam, aż 
pewnego dnia pięknego, porą roku było 
lato, moje zdolności sportowe odkrył 
mimochodem – TATO! Gdyż posłuszną 
będąc córką, jak przystało na kobiety – po-
prosił mnie o pomoc w ogródku, lecz ja nie 
posłuchałam go niestety! Tatuś przeszył 
mnie spojrzeniem godnym groźnego atle-
ty; nadęty, w dłoni trzymał wielkie grabie, 
więc ja poczęłam uciekać jakby parzyło 
mnie w pięty!! I tak zaczął się mój bieg, 
mój maraton, a tak właśnie moje szybkie 
nogi odkrył mój TATO!(...).

Tadeusz Korzeń należał do grona osób 
o wesołym, szczerym usposobieniu. Za-
wsze życzliwy i chętny do pomocy tym, 
którzy jej potrzebowali. Bardzo lubiany 
przez wszystkich, bowiem przez swo-
ją otwartość do ludzi budził szacunek  
i zaufanie. Był człowiekiem wierzącym  
i praktykującym, co okazywał  biorąc czę-
sto udział w mszach świętych i to dawało 
mu poczucie spokoju, bezpieczeństwa  
i wiary w lepsze jutro.

Uroczystość żałobną, odbytą w kościele 
p.w. św. Klemensa w dniu 8 lutego br., 
prowadził ks. Krzysztof Adamski. Wielu 
mieszkańców miasta chcących oddać 
ostatni hołd jego pamięci uczestniczy-
ło w pogrzebie, a wśród nich najbliżsi, 
przyjaciele i znajomi, sąsiedzi oraz przed-
stawiciele delegacji z Firmy „Kubala”  
i „Introfast” z Bielska-Białej. W wieku 
67 lat spoczął na miejscowym cmentarzu 
katolickim w grobie rodzinnym żony. 
Niech nasza ustrońska ziemia da mu 
wieczne odpoczywanie. Rodzina pożeg-
nała swojego ukochanego męża, ojca, 
dziadka i brata następującymi słowami: 
Więc chociaż jesteś gdzieś wśród gwiazd 
i wolny od wszystkich ziemskich trwóg, 
tutaj na zawsze został Twój ślad, a wraz  
z nim tęsknota, rozpacz i ból...

                               Elżbieta Sikora
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Po naszymu...

W dawnym Ustroniu
W ostatnim czasie wśród 

pamiątek pochodzących 
z dawnej gospody rodziny 
Wojnarów (dzisiejsza „Sie-
lanka”) znalazł się kalenda-
rzyk kieszonkowy z 1938 r., 
będący jednocześnie reklamą 
Pierwszej Ustrońskiej Parowo 
– Elektrycznej Piekarni i Cu-
kierni Józefa Kopieczka, dzia-
łającej w górnym Ustroniu od 
lat 20. do 40. XX w. Oprócz 
tradycyjnego kalendarium za-
wiera on szereg reklam pro-
duktów popularnej wówczas 
firmy farmaceutycznej dra 
Wandera z Krakowa, założo-
nej w 1931 r. (później koncern 
przyjmował kolejno nazwy 
POLFA, PLIVA i TEVA).  
Klientom Kopieczka polecano 
w ten sposób odżywki OVO-
MALTINE, wspomagające 
uczące się dzieci, wzmacnia-
jące nerwy i krzepiące cia-
ło, które dodatkowo można 
spożywać latem jako napój 
chłodzący, a także łom sło-
dowy (niezawodny na kaszel  
i chrypkę), chleb zdrowotny  
z domieszką mąki, proszek 
do pieczywa DAWA (któ-
ry nie pozostawia posmaku  
w cieście!), galaretki owocowe  
w 5 smakach, a nawet lek 
ANACOT chroniący przed 
grypą. W dalszej części kalen-
darzyka znaleźć można wykaz 

Witejcie ustróniocy
Prziznóm sie Wóm, że skyrs tej zimowej pory, żech sie 

strasznucnie zasiedziała. Choć przeca co tydziyń szmatlym 
sie po jakiś sprawunki, nó a jak nima ślisko, to wyńdym 
zozdrzić kapke miyndzy ludzi łoto baji na torg, ale to zdo 
mi sie wszycko za mało. Człowiek ani nie wiy kiedy zdónżył 
zhrubmóć pore kilo, a dziwóm się tak po ludziach, że nie  
jyno mie sie to przitrefiło. Tóż coby kapke wiyncyj poszpa-
cyrować wybrałach sie do sklepu za głównom cestom. Cho-
dzym tam jyny roz za czas, bo to kapke za daleko łod chału-
py, nale zachyncił mie znómy, że tam idzie łacnij kupić taki 
likier, w kierym je moc zielin, a mianujóm go jegermajster. 
Nie chcym tu żodnego namowiać do picio kwitu, ale roz 
za czas mały kieliszeczek to przeca nie zaszkodzi, a snoci 
je to nejlepszy lyk jak sie kiery przeziómbi. Byłach tam  
w sobote, tóż ludzi doista było moc, a kożdy cis przez so-

bóm taki wielucny wózek ganc kopiasty. Do świónt jeszcze 
daleko, nó ni mógłach się tymu nadziwić. Dyć tak samo 
ludzie wozili pełne wózki, jak łóńskigo roku łogłosili, że 
nas zamknóm w chałupach. A możne tak kupujóm kożdy 
dziyń, a jo tam chodzym ze dwa razy na rok, tóż nie wiym. 

Jo tak bez wózka drapłach jednóm półlitrówke tego 
ziołowego kwitu, za kiery w tym łacnym sklepie kozali 
se sztyrycet trzi złocisze, a snoci kaj indzi życzóm se aji 
ponad pindziesiónt. Nó, zdrowiczko kosztuje, nima co 
żałować. A jak żech już tam zaszła toch wyciepała zużyte 
bateryje i żarówki do takich pojymników zaroziutko za 
dwiyrzami, tóż z flaszkóm w taszce śpiychałach się ku 
chałupie. Ledwo żech schynyła mantel i te przebrzidłóm 
maske i kapke łożbluchałach we wodzie rynce, a zaroziutko 
zaczyłach degustacje. Łod tego czasu minyło już pore tydni 
i we flaszce już jyny kapke na dnie sie ostało, ale za tyn 
czos ani roz żech bardzo nie krzipła. Nale dyć nie muszym 
zachwolać nimiecki gorzołki, dyć prowie kożdy na jesiyń 
robił se nalywke łoto baji z pigwy, abo inszego łowocu  
i to może być dobre na wszelijaki choróbska i codziynne 
smutki. Tóż dzierżcie się ciepło, aby do wiosny.                                 
            Staro ustrónioczka

taryf pocztowych oraz miejsce 
na zapiski właściciela: adresy  
i telefony, ważne daty urodzin 
i imienin oraz wykaz papie-
rów wartościowych. Warto 
dodać, iż piekarnia mieściła 
się w przybudówce od pół-
nocnej strony kamienicy, na-

tomiast od głównej ulicy znaj-
dowało się wejście do sklepu 
towarów mieszanych, w któ-
rym Kopieczkowie oferowali 
między innymi nabiał, gazety, 
znaczki i stemple oraz tytoń. 
Szkoda tylko, że na okładce 
nie znalazł się strój cieszyń-

ski, tylko para stylizowana 
na tańczących krakowiaków, 
co z pewnością miało na-
wiązywać do miejscowości,  
z której wywodził się sponsor 
– dr Wander.       

                    Alicja Michałek
Muzeum Ustrońskie
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EKOKLIMATY, 
CZYLI ŚMIECIOWE DYLEMATY

Rozsądne zakupy powodują oszczęd-
ności w naszym domowym  budżecie,  
a segregacja odpadów i zminimalizowanie 
ilości śmieci wyrzucanych jako odpady 
zmieszane chronią środowisko naturalne.  
Aby niepotrzebne odpady mogły być po-
nownie przetworzone, musimy umieścić 
je w odpowiednich kontenerach. Trzeba 
przyznać, że coraz więcej osób jest tego 
świadomych, lecz opakowania po kupo-
wanych towarach są często wielomateria-
łowe, więc chcąc je właściwie segregować 
nie zawsze wiadomo do jakiego pojemni-

ka je włożyć. Wobec tego poprosiliśmy 
Zakład Komunalny o instruktaż w tej 
sprawie, bo ten ważny temat będziemy 
ma łamach naszej gazety w różnej formie 
kontynuować. 

Od dłuższego czasu jestem ukierunko-
wana na właściwą segregację śmieci i sta-
ram się w moim gospodarstwie domowym 
ich ilość minimalizować. A zatem idąc po 
pieczywo noszę zawsze płócienną torbę  
i tak postępuje już wielu kupujących, ale ja 
chleb i bułki wkładam bezpośrednio do tej 
siatki, rezygnując z opakowań foliowych, 

Zakrętki od słoików do pojemnika na metale 
i tworzywa sztuczne.

czy torebek papierowych. Te ostatnie wy-
dają się bardziej eko, lecz ich wytwarzanie 
też generuje sporo surowców i energii.  
Sprzedawczynie już mnie znają i nie 
wkładają moich zakupów tak jak zwykle 
machinalnie do dodatkowych opakowań. 

Wydawało by się, że „siedzę w tema-
cie”, ale mimo stałego ukierunkowania na 
segregację też popełniam błędy w tej dzie-
dzinie.  Jakiś czas temu wrzucałam blistry 
po witaminach do pojemnika żółtego,  
a sąsiadka zwróciła mi uwagę, że to nie 
jest prawidłowe. Wydawało mi się na 
zdrowy rozum, że to plastyk i aluminium, 
ale niestety powinny być wyrzucane do 
odpadów zmieszanych. Innym razem  
pewien pan obserwujący moje działania 
powiedział, że pet po mleku powinnam 
jeszcze bardziej spłaszczyć. Prawda, robię 
to zawsze, ale uznał, że mogę więcej się 
wysilić. Przecież plastykowe butelki sta-
nowią większość odpadów w żółtych kon-
tenerach, więc jeśli je się jak najbardziej 
ściśnie, to zajmą mniej miejsca. Poza tym 
worki na segregowane odpady są przecież 
finansowane przez Urząd Miasta, więc 
dobrze byłoby jak najmniej ich zużywać, 
tym bardziej, że one też wraz z zawartością 
trafiają do odpadów. 

Największym dla mnie problemem są 
w ostatnich latach opakowania wielo-
materiałowe po żywności ekologicznej. 
Większość tych produktów jest zapakowa-
na w papierowe szare torebki (wydawało 
by się eko), ale żeby było widać produkt, 
z przodu jest wstawka z folii. Można po-
myśleć, że trzeba się tylko trochę wysilić, 
rozerwać opakowanie i włożyć kawałek 
folii do plastyku, a pozostałość papierową 
do papieru. Otóż nie! Okazuje się, że pa-
pier wewnątrz ma jeszcze trwale złączoną 
wyściółkę foliową i trzeba to kuriozum 
wrzucić do odpadów zmieszanych! Sta-
ram się unikać towarów tak opakowa-
nych, ale są one bardzo popularne i coraz 
trudniej wybrać mi zdrową żywność we 
właściwych opakowaniach, które można  
w całości przeznaczyć do recyklingu. 

Cóż, nie zawsze wystarczą dobre chę-
ci, tu potrzeba odgórnych decyzji, które 
wpłyną na producentów opakowań, aby 
były one możliwe do powtórnego zago-
spodarowania. Wszystkim, którym leży 
na sercu segregacja odpadów podajemy 
kilka przykładów opakowań po produk-
tach spożywczych z informacją Zakładu 
Komunalnego jak je segregować. 

                                  Lidia Szkaradnik

Każdy może zauważyć mnóstwo śmieci wokoło, więc martwi mnie lekkomyślność 
sporej grupy konsumentów, którzy nabywają towar, a najczęściej artykuły spo-
żywcze, ciastka i napoje, konsumują je po drodze, a po chwili wyrzucają opako-
wania, gdzie popadnie. To nie są niestety jednostkowe przypadki. Mimo ciągłych 
akcji uświadamiających konieczność segregacji odpadów, większość osób nie jest 
wyczulona na ten największy problem naszych czasów. Tymczasem ograniczenie  
nadmiernej konsumpcji, przemyślane zakupy i segregacja odpadów wcale nie musi 
być trudna. Jest to kwestia dostrzeżenia wagi tego problemu i zmiany nawyków 
w tej dziedzinie. 

Blistry po lekach do pojemnika na odpady 
zmieszane.

Opakowanie papierowe po przyprawach do 
pojemnika na papier.

Opakowanie po płatkach (z folią w środku) 
do pojemnika na odpady zmieszane.

10/2021/4/R

RECYKL ING 
wspólny interes
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POGODA DLA KOBIET

7 marca o 8:00 na parkingu U Jonka 
zebrała się grupa ponad 20 osób, których 
celem był szczyt, a także wpis w wyzwa-
niowym zeszycie oraz kolejne kilometry, 
które przeliczone zostaną na złotówki  
i wspomogą leczenie Patrycji. Uczestnicy 
zostali poczęstowani przygotowanymi 
przez Aleksandrę Klimek kulkami mocy,  
a następnie ruszyli na szczyt. Grupę bie-
gową poprowadziła organizatorka wyda-
rzenia Anna Kluz, wędrującym przewodził 
Kacper Szalbot, a miłośnikom nordic 
walking Aleksandra Klimek. Wszyst-
kich ich rozpieszczał swoim urokiem 
malowniczy szlak zielony – skąpany  

w promieniach słońca, zaśnieżony i bogaty 
w piękne widoki. Wczesna pora pozwoliła 
ominąć „godziny szczytu”, dzięki czemu 
wędrówka była jeszcze przyjemniejsza. 
Dodatkową mobilizacją, która czekała 
na uczestników na szczycie, była pyszna 
herbatka oraz sok z zebranych na Czan-
torii borówek. Tego dnia w zeszycie wy-
zwaniowym, umieszczonym w skrzynce 
pod Kolibą na Czantorii, liczba wpisów 
przekroczyła 1500. Nic więc dziwnego, 
że tak wspaniały wynik, siódmy dzień 
wyzwania oraz Dzień Kobiet świętowała 
również pogoda.                      

                                   Karolina Francuz

Dokładnie taka wydawała się słoneczna aura, która w niedzielę 7 marca towarzyszyła 
wędrującym na Czantorię. To właśnie tego dnia odbyło się wspólne wejście z okazji 
Dnia Kobiet, które było nie tylko sposobem na uczczenie wyjątkowego święta, ale 
i charytatywnym gestem. Akcja odbyła się bowiem w ramach wyzwania 31 Dni na 
Czantorię, zorganizowanego w geście pomocy dla zmagającej się z nowotworem 
Patrycji Byrskiej. 

Poczęstowani kulkami mocy uczestnicy wydarzenia wyruszyli z miejsca zbiórki jeszcze 
mocniej zmotywowani. Część grupy nawet pobiegła!                                    Fot. K. Francuz

Wydarzenie zachęciło również najmłodszych 
miłośników gór.                   Fot. K. Francuz

Rozgrzewająca i niezwykle smaczna zachęta 
czekała na szczycie.            Fot. K. Francuz

Zakończyliśmy współzawodnictwo 
w ramach LIGI Śląskiej w tym sezonie. 
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za 
udział w zawodach i treningach oraz 
wytrwałość. Serdeczne podziękowania 
składamy również rodzicom za wspieranie 
aktywności dzieci w trudnym covidowym 
roku oraz dużą pomoc w organizacji zawo-
dów. Słowa uznania kierujemy do naszych 
trenerów Patrycji Polak, Pawła Polaka oraz 
Macieja Ogonowskiego za nieustanne mo-
tywowanie oraz wybitne przygotowanie 
naszej młodzieży do zawodów. Razem 
tworzymy jedną drużynę!

Ostatnie zawody z cyklu Śląskiej Ligi 
Dzieci i Młodzieży w Narciarstwie Zjazdo-
wym odbyły się 1 marca na stoku Siglany 
w Wiśle. Nasi zawodnicy dzielnie walczyli 

w trudnych już prawie wiosennych wa-
runkach. Osiągnięcia naszych zawodni-
ków: 1. Julia Greene, 2. Grzegorz Husar, 
2. Justyna Trząska, 5. Kamila Wojciech, 
5. Maksymilian Kamiński, 6. Kacper 
Greene, 7. Mikołaj Śliwka, 8. Dawid 
Meissner, 9. Michał Markuzel, 11. Emi-
lia Śliwka, 12. Weronika Pokorny, 12. 
Aleks Deda, 13. Marcin Bożek, 14. Hania 
Łamacz. W klasyfikacji generalnej Ligii 
Śląskiej nasi zawodnicy zajęli następujące 
miejsca: 1. Grzegorz Husar, 2. Kamila 
Wojciech, 2. Maksymilian Kamiński, 
3. Julia Greene, 4. Aleksander Wojciech, 
5. Weronika Pokorny, 5. David Meissner, 
5. Oliwier Uklejewicz, 6. Aleks Deda, 
7. Natalia Kohut, 7. Justyna Trząska, 
7. Barbara Helios, 8. Mikołaj Śliwka, 
8. Pola Kolasa, 9. Natalia Heczko, 9. 
Kacper Greene, 10. Justyna Warzecha, 
10. Antonina Wróblewska, 11. Igor Ol-
szak, 11. Józef Łamacz, 12. Julia Heczko, 
12. Hanna Krawczyk, 13. Tatiana Heller, 
13. Michał Markuzel, 13. Nadia Kohut, 

14. Weronika Pokorny, 14. Emilia Śliw-
ka, 14. Łukasz Gorlich, 15. Franciszek 
Szczyrba, 15. Karol Gancarz. W klasyfi-
kacji generalnej nasz klub SRS Czantoria 
zajął 2. miejsce wśród 17 klubów.             

Zarząd SRS Czantoria

W SRS SĄ
ZWYCIĘZCY
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www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY - USTROŃ. 33-854-
53-98.

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

W spokojnej dzielnicy Ustronia 
do wynajęcia umeblowane, nie-
zależne mieszkanie po remoncie: 
sypialnia, pokój gościnny, kuch-
nia, łazienka, śpiżarnia, balkon. 
Do dyspozycji część ogrodu 
z altaną. 691 331 647.

Kupię starocie, antyki PRL. 507-
227-144.

Mieszkanie widokowe 56m2  
w centrum Wisły sprzedam lub 
zamienię na mniejsze w Ustro-
niu. 880-547-470.

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

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

Kupię stare motocykle oraz 
wszystkie części. 507-227-144.

Pokój, łazienka, balkon, par-
king, internet, blisko centrum 
na dłuższy czas do wynajęcia. 
505 201 564. 

Wykończenia wnętrz: kafel-
kowanie, malowanie, gładzie, 
układanie podłóg, podwieszane 
sufity, 500-212-193.

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

REMONT ROZPOCZĘTY
1 marca rozpoczęły się prace remontowe budynku przy Rynku 

4, w którym znajdują się m.in. Biblioteka Miejska i nasza redak-
cja. O szczegóły tej inwestycji zapytałam naczelnika Wydziału 
Mieszkaniowego Urzędu Miasta Michała Kozłowskiego. Poinfor-
mował mnie, że place budowy zostały przekazane już 2 tygodnie 
wcześniej. Remont podzielono na dwa etapy: I dotyczący budynku 
i II zagospodarowania terenu. Przetarg na I etap wygrała firma 
Damiana Dratwińskiego Concept z Częstochowy. Zakres prac 
wykonanych przez tą firmę obejmie wymianę stolarki okiennej, 
prace elewacyjne, wzmocnienie ostatniego stropu wraz z wyko-
naniem izolacji i wylewki, remont klatki schodowej i korytarzy  
z wymianą osprzętu elektrycznego. Cena: 680.255 zł

AUTORYTET STARZIKA
5. marca w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło się 

spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich w Nierodzimiu, zorgani-
zowane z okazji Dnia Kobiet. Jak na to święto przystało, każda  
z pań otrzymała kwiaty. Następnie członkinie zajęły się degustacją 
ciasta, a przewodnicząca Halina Kujawa podsumowała dzia-
łalność koła w 2010 r. Rozpoczęła od sukcesu nierodzimskiego 
KGW w „Regionalnym Konkursie Wyrobów Kulinarnych na 
święta Bożego Narodzenia” organizowanym przez Miejski Dom 
Kultury „Prażakówka”– Koło zdobyło pierwsze miejsce i nagrodę 
500 zł w kategorii „Wędzonki i Pasztety” za wierność recepturze  
i kontynuację tradycji. Warto wspomnieć, że prócz samego smaku 
potraw brany był pod uwagę także wystrój stoiska, na co składały 
się bożonarodzeniowe stroiki, serwetki, obrusy itp.

CENIĘ FOLKLOR
Marcin Kołtun jest nowym prezesem Przedsiębiorstwa Uzdrowi-

skowego „Ustroń” S.A. Podczas rozmowy o przyszłości firmy, za-
pytaliśmy też, czy zanim podjął tu pracę, znał miasto, na co prezes 
odpowiedział: – Mieszkam na Śląsku, więc te okolice zawsze były 
dla mnie bazą wypoczynkową. Ustroń to bardzo urokliwe miejsce, 
ale znałem je tylko od strony turystycznej. Jeszcze w tym roku trzy, 
czy cztery razy, byłem tutaj z rodziną na nartach i szusowaliśmy 
z Czantorii. Nigdy nie myślałem, że będę tu pracował. Im więcej 
czasu spędzam w Ustroniu, a ostatnio przyjeżdżam tu codziennie, 
tym bardziej mi się podoba.

WZOROWY CZYTELNIK
24 lutego 2011 roku w siedzibie Biblioteki Miejskiej w Cie-

szynie, pełniącej zadania biblioteki powiatowej, odbyło się 
uroczyste podsumowanie konkursu: „Wzorowy czytelnik 2010 
roku”, w którym udział wzięli najmłodsi czytelnicy bibliotek 
powiatu cieszyńskiego. (…) Zaszczytny tytuł „Wzorowego Czy-
telnika 2010 roku” Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu 
otrzymała Justyna Kolarczyk. Najmłodszym czytelnikom bi-
bliotek publicznych powiatu cieszyńskiego, w ramach konkursu 
„Wzorowy Czytelnik 2010 roku” dyplomy i nagrody wręczyli: 
Łukasz Konarzewski zastępca naczelnika Wydziału Kultury, 
Sportu, Turystyki i Informacji Starostwa Powiatowego i Izabela 
Kula dyrektor Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. Na zakończe-
nie, wszyscy uczestnicy mogli obejrzeć spektakl w wykonaniu 
grupy ART-RE Studio Małych Form Teatralnych z Krakowa, pt. 
„Legenda o smoku wawelskim”.                        Wybrała: (lsz) 

10 lat temu - 10.03.2011 r.

OGŁOSZENIA DROBNE

10/2021/5/R

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

SPROSTOWANIE – w XX Zawodach o Maskotkę Ustronia „Ustroniaczek” 
Adam Sikora (rocznik 2011) zajął 3. miejsce. Przepraszamy młodego nar-
ciarza za błąd, który pojawił się w poprzednim numerze gazety. Na po-
dium razem z Adamem znajdują się: 1. Michał Kustra, 2. Marcel Kobiela, 
3. Konrad Waszyński. Obok na 5. miejscu Daniel Farana.      Fot. M. Niemiec 

Apteki dyżurujące w niedziele i święta: 
13-14.03  Na Szlaku      ul. 3 Maja 46    tel. 33 854-14-73
20-21.03  Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
27-28.03  Rumiankowa      ul. Skoczowska 76   tel. 33 300-30-40

DYŻURY APTEK
 Dyżur w godzinach 8.00-20.00 

APTEKA czynna 24 h znajduje się w Cieszynie na ul. Bobreckiej 
27 (obok Kauflandu) „PRIMA”, tel. 33 858-27-65.

13.03 9:30 i 13:00 Warsztaty dla najmłodszych "Papierowe ozdoby  
   wielkanocne", Muzeum Ustrońskie 
13.03 15-17 Spotkanie z artystami Stowarzyszenia Twórczego 
   „Brzimy”, Galeria „Rynek”
18.03 18.00 Ustrońskie Spotkania Teatralne – „Kłamstwo”, 
   cena biletu 60 zł, MDK „Prażakówka”
19.03 18.00 Ustrońskie Spotkania Teatralne  – „Miłosna pułapka”, 
   cena biletu 60 zł, MDK „Prażakówka”
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Nie taki dawny Ustroń, 2005 r.                                Fot. M. Niemiec                                             
          

50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) popularny grzyb jadalny, 8) podobno czyni 
złodzieja, 9) gatunek owcy, 10) decyzja na „nie”, 12) egzotycz-
ne imię żeńskie, 14) dawniej: poważanie, szacunek (wspak),  
15) nadmorska gmina turystyczna, 16) leśny duszek,  
19) z ponurą miną, 22) stan w USA, 23) wojenny obóz jeniecki 
dla oficerów, 24) Indianin z Ameryki Południowej.
PIONOWO: 2) kwiecień gwarowo, 3) uzależniona od leków, 
4) ponoć to największy wynalazek człowieka, 5) toksycz-
ny pierwiastek, 6) wyjątkowe zdarzenia, 7) za porwanego,  
11) zwolennik demokracji, 13) zastąpiły bileterki w kasach,  
17) spór-kłótnia, 18) lekarstwo z wieloryba, 20) koleżanka 
Bolka i Lolka, 21) rodzinna opowieść. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 19 marca.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 8

WIOSNA W LUTYM
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Weronika Pasterny z Ustronia, ul. 
Lipowska. Zwycięzców zapraszamy po nagrody po wcześniejszym umówie-
niu się telefonicznie, tel. 33 854-34-67.

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 2021 r.

Mokate pobudza myślenie!

Rozwiązania z GU nr 8: Se7

KONKURS KOBIETY USTRONIA
Zapraszamy do wzięcia udziału w III edycji konkursu  
z okazji Dnia Kobiet,w którym nagrodami są bony podarunkowe 
do zrealizowania w Drogerii Dr Libro, ul. A. Brody 8a. 

Na 1. stronie GU 9 zamieściliśmy zdjęcia 15 aktywnych  
i pracowitych kobiet, związanych z Ustroniem. Zadaniem na-
szych czytelniczek i czytelników będzie zapisanie ich imion  
i nazwisk zgodnie z numeracją. 
Rozwiązania można przynosić 
na kartce do redakcji (Rynek 
4, od poniedziałku do piątku 
w godz. 8-16), wrzucać do 
skrzynki na rozwiązania krzy-
żówek na parterze budynku 
biblioteki lub wysyłać mailem: 
gazeta@ustron.pl. 

Należy podać swoje imię, 
nazwisko, adres i numer tele-
fonu. Na odpowiedzi czekamy 
do 19 marca. 
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Dopiero co zakończony miesiąc ob-
fitował w kolejne emocje związane  
z naszym ustrońskim szczypiorniakiem. 
Te największe były związane z debiu-
tem Ignacego Jaworskiego w koszulce  
z orzełkiem na piersi!

Podczas ostatniego weekendu reprezen-
tacja Polski juniorów młodszych rozegrała 
dwa mecze towarzyskie z Białorusią.  
W sobotę biało-czerwoni wygrali 31:28, 
natomiast w niedzielę 34:27 . Warto dodać, 
iż w obu meczach zagrał Ignacy Jaworski, 
a więc wychowanek i zawodnik MKS-u 
Ustroń! Ustroński obrotowy w pierwszym 
spotkaniu zdobył jedną bramkę, natomiast 
w niedzielę dwukrotnie pokonał białoru-
skiego bramkarza. 

Juniorki młodsze w lutym rozegrały 
tylko jedno spotkanie, kiedy to udały się 
do Świętochłowic na mecz z tamtejszą 
Skałką. Lepsze w tym meczu okazały się 
być gospodynie, które zwyciężyły 43:21. 
Warto dodać, iż było to ostatnie spotkanie 
ustrońskich szczypiornistek w sezonie 
2020/21. W naznaczonych pandemią roz-
grywkach nasze rodzime piłkarki ręczne 
raz cieszyły się z wygranej oraz piętnasto-
krotnie musiały przełknąć gorycz porażki, 
a takie rezultaty przełożyły się na ostanie 
miejsce w ligowej tabeli. 

Drużyna młodzików w minionym 
już miesiącu zainaugurowała zmagania  
w grupie mistrzowskiej. W pierwszej ko-
lejce tej decydującej fazy sezonu najmłod-
si ustrońscy szczypiorniści podejmowali 
niepokonany dotąd Viret Zawiercie. Bitym 
faworytem tego meczu byli przyjezdni, 
jednak po pierwszej połowie to nasi ro-
dzimi piłkarze ręczni prowadzili trzema 

USTROŃSKI 
REPREZENTANT 

POLSKI

bramkami. Niestety po zmianie stron Viret 
odrobił straty i wygrał 24:22. Sześć dni 
później szczypiorniści spod Czantorii udali 
się do Chorzowa na mecz z miejscowym 
Zrywem. Pierwsza połowa tego spotkania 
zakończyła się dwubramkowym prowa-
dzeniem MKS-u, który finalnie zwyciężył 
23:14. Spory udział w tym triumfie miał 
Łukasz Gogółka – zdobywca dziewięciu 
bramek.

Zespół juniorów młodszych w lutym 
rozegrał trzy spotkania. Jedenastego lu-
tego podopieczni trenera Piotra Bejnara 
udali się do Bytomia, a wyjazd ten był 
niezwykle udany, ponieważ ustrońscy 
szczypiorniści wygrali aż 66:11. Naj-
lepszym rzucającym w tym spotkaniu 
był Aleksander Bejnar, który zanotował  
w tym meczu dwadzieścia bramek. Sześć 
dni później do Ustronia zawitał SPR Gór-
nik II Zabrze. Spotkanie to było niezwykle 
wyrównane, o czym najdobitniej świadczy 
fakt, iż pierwsza połowa zakończyła się 
remisem. Po zmianie stron o dwie bramki 
lepsi byli nasi rodzimi piłkarze ręczni, 
którzy ostatecznie wygrali 21:19. Na za-
kończenie lutego MKS Ustroń udał się do 
Piekar Śląskich, gdzie pokonał miejscową 
Olimpię 35:16. Teraz podopiecznych tre-
nera Piotra Bejnara czeka jeszcze jedno 
spotkanie w lidze, a później przyjdzie 
im walczyć w barażach o awans do 1/16 
Mistrzostw Polski. 

                                  Arkadiusz Czapek

W 
KOSZYKÓWKCE 

SIŁA 

TRS SIŁA USTROŃ. Stoją od lewej: trenerka Marcelina Strządała, Maria Kamińska, Klaudia 
Kolarczyk, Sara Ząber, Emilia Kulig, Anja Szafarczyk, Julia Wandzel, Natasza Procner, Daria 
Cieślar. Dolny rząd od lewej: Maja Sikorska, Hanna Gabryś, Eliza Żebrowska, Estera Ząber, 
Blanka Niemczyk, Klaudia Cieślar, Wanda Burawa. 

W sobotę 6 marca zakończyły się roz-
grywki w kategorii U-10 w mini-koszy-
kówce dziewcząt. Wielki Finał odbył się 
w Sosnowcu, gdzie spotkały się 3 drużyny 
walczące o medale Mistrzostw Śląska: 
MKS Czechowice-Dziedzice, Zagłębie 
Sosnowiec oraz TRS „SIŁA” Ustroń. Tur-
niej był zwieńczeniem wszystkich zmagań 
ligowych. Bezapelacyjnie najlepszą dru-
żyną zostało Zagłębie Sosnowiec. Drugą 
drużyną w kat. U-10 zostały zawodniczki 
MKS Czechowice- Dziedzice, wygrywa-
jąc wyrównany mecz z drużyną z Ustronia 
33:22, tym samym TRS „SIŁA” Ustroń 
zajęła trzecie miejsce. 

Na zakończenie czekała ceremonia 
wręczenia medali dla zawodniczek oraz 
pamiątkowy puchar dla drużyny. Zostały 
także wybrane z każdej drużyny najlep-
sze zawodniczki MVP – wyróżnienie  
z drużyny TRS „SIŁA” Ustroń zdobyła 
Sara Ząber. 


