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W numerze m.in.: Kontrola kotłów, Obiady na wynos
w Fundacji, Obradowała grupa robocza w sprawie zespołów szkolno-przedszkolnych,
Modlitwa z Vanuatu, Wspomnienie o Zofii Ferfeckiej,
Czym zajmowali się radni
160 lat temu, Mistrzowie
Śląska w tyczce i tenisie,
Terminarz rozgrywek Kuźni

TRZECIA FALA
NA ŚWIĘTA
Na trzy tygodnie przed Wielkanocą sytuacja epidemiczna jest gorsza niż przed
Wigilią. Czerwone światło zaświeciło się
w województwach: warmińsko-mazurskim, mazowieckim, lubuskim i pomorskim, oprócz nich w zachorowaniach
przoduje Śląsk i woj. kujawsko-pomorskie. Możliwe, że gdy w czwartek Gazeta
Ustrońska znajdzie się w sklepach, w całej
Polsce obowiązywać już będą dodatkowe
obostrzenia i zamknięte zostaną m.in. hotele, stoki narciarskie, galerie sztuki i muzea,
sklepy z wyjątkiem spożywczych, aptek,
zoologicznych, budowlanych. Gdy zamykaliśmy numer we wtorek Ministerstwo
Zdrowia poinformowało o 14.396 nowych
przypadkach COVID-19, szczyt zachorowań ma przypaść w święta. W powiecie
cieszyńskim w ciągu doby (15/16 marca)
potwierdzono zakażenie koronawirusem
u 32 osób, 7 osób zmarło, wszystkie miały
choroby współistniejące, 1620 osób jest
objętych kwarantanną.
(mn)

Na zdjęciu Jaszowiec w 2007 roku. Obecnie wygląda inaczej, bo niektóre z domów przestały
istnieć, za to inne przeszły metamorfozę, by dostosować standard do wymogów współczesnego
klienta. W dzielnicę inwestuje też miasto, a jednak przyszłość Jaszowca stanęła pod znakiem
zapytania, paradoksalnie z powodu jego ochrony. Więcej na str. 9.
Fot. W. Suchta

Tak przedstawia się nowa procedura kwalifikacji na testy.
18 marca 2021 r.

		

NOWE ZASADY
U LEKARZA
Od 16 marca obowiązują nowe zasady
korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz nie może odmówić bezpośredniej wizyty, gdy pacjent nie wyraża
zgody na teleporadę, cierpi na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub
zmieniły się objawy, istnieje podejrzenie choroby nowotworowej i gdy chodzi
o dziecko młodsze niż 6-letnie. Z teleporady korzystamy, gdy istnieje podejrzenie
zakażenia wirusem SARS-CoV-2, potrzebujemy recepty na leki niezbędne do
kontynuacji leczenia, gdy potrzebujemy
zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego
zlecenia, potrzebujemy zaświadczenia
o stanie zdrowia, gdy dziecko młodsze niż
6-letnie korzysta z porady kontrolnej, którą
lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty
i która nie polega na fizycznym badaniu.
Więcej na pacjent.gov.pl
(mn)
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SZTUKA PLASTYCZNA
OD POPIELCA DO WIELKANOCY
Niestrudzeni pasjonaci historii i sztuki Elżbieta i Andrzej Georgowie od ponad roku gromadzili materiał tekstowy i fotograficzny
dotyczący przedstawienia Wielkanocy w sztuce plastycznej religijnej i sakralnej na przestrzeni wieków. Jest to materiał tak ogromy,
że zmuszeni zostali do podzielenia go na trzy odrębne wykłady.
Pierwszy poświęcony wydarzeniom liturgicznym, takim jak:
Środa Popielcowa, Wielki Post i Niedziela Palmowa będzie
obejmował przedstawienia w sztuce plastycznej, takich wydarzeń,
jak: Triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy, Wypędzenie
przekupniów ze Świątyni, Wskrzeszenie Łazarza, Proroctwa
i nauczanie o Sądzie ostatecznym. Drugi wykład poświęcony
będzie wydarzeniom liturgicznym Wielkiego Tygodnia, w tym
Triduum Paschalnego, to jest Ostatniej Wieczerzy, poprzedzonej
Umyciem przez Chrystusa nóg apostołom, Modlitwy w Ogrójcu,
Męki Pańskiej. Trzeci wykład poświęcony będzie Zmartwychwstaniu Pańskiemu, Spotkaniu Chrystusa Zmartwychwstałego
z Marią Magdaleną, Spotkaniu z Matką oraz Spotkaniu z Niewiastami, a także Spotkaniu w drodze do Emaus, Wieczerzy
w Emaus, Rozesłaniu Apostołów i Wniebowstąpieniu.
Zainteresowanych zdalnym spotkaniem poszerzonym o tekst
i fotografie w pdf-ie prelegenci proszą o kontakt na adres: andrzej.
georg@gmail.com
(LS)

* * *

ODPADY
BIODEGRADOWALNE
Od 1 stycznia roku odpady biodegradowalne są odbierane
z pojemników, które były dostarczane bezpłatnie przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. końcem 2020 roku wszystkim
właścicielom nieruchomości zamieszkałych, opłacających stawkę
za osobę. Osoby uiszczające opłatę ryczałtową w przypadku oddawania 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 Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Właściciele
nieruchomości, którzy nie otrzymali pojemników, proszeni są
o kontakt z Przedsiębiorstwem Komunalnym pod nr tel. 33/8545242
w godz. od 7 do 15.

to i owo
z

okolicy

Jeszcze tej wiosny rozpocznie
się remont estakady w ciągu
drogi krajowej DK-81 na terenie Skoczowa. W maju miną
już 3 lata, kiedy to drogowcy wprowadzili ograniczenia
w ruchu na skoczowskiej estakadzie, z powodu jej złego stanu
technicznego. Naprawa ma potrwać 13 miesięcy. Będą zatem
kolejne utrudnienia dla zmo-
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toryzowanych jadących tędy
w Beskidy.
			
Niedaleko siedziby Urzędu
Gminy w Goleszowie, stanął ostatnio duży pojemnik
w kształcie serca. Można do niego wrzucać plastikowe nakrętki.
Zbiórka ma cel charytatywny.
Pieniądze za zbycie zgromadzonego surowca wtórnego, pozwolą na udzielenie wsparcia
osobom potrzebującym pomocy
z terenu gminy.

* * *

* * *

Dalszy ciąg zmian na stanowiskach kierowniczych w Komendzie Powiatowej Policji
w Cieszynie. Pierwszym zastępcą komendanta powiatowego
policji jest teraz podinsp. Arkadiusz Bloch, dotąd komendant

KONTROLA
KOTŁÓW
Straż Miejska w Mieście Ustroń podejmuje działania
mające na celu zapobieganie zjawisku smogu i poprawę
jakości powietrza w naszym mieście.
W 2020 r. przeprowadzono 86 kontroli, w 2019 r. 227 kontroli
budynków jednorodzinnych. Kontrole dotyczyły weryfikacji
jakości i rodzaju stosowanego paliwa wynikających z art. 30 i 155
ustawy o odpadach (spalania odpadów w kotłach i piecach) oraz
uchwały antysmogowej. W wyniku przeprowadzonych kontroli
ukarano 17 osób.
Jednocześnie Miasto Ustroń w 2020 r. i 2021 r. zawarło jak co
roku umowę z Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym
Sp. z o. o w celu świadczenia usług w zakresie badania odpadów
(popiołów) paleniskowych. Strażnicy Miejscy są przeszkoleni
w poborze prób popiołu z pieców, a także metodyki wykrywania
nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych
urządzeniach grzewczych.
Informujemy właścicieli nieruchomości Miasta Ustroń, że
zgodnie z Uchwałą NR V/36/1/2017 SEJMIKU Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie
paliw, istnieje konieczność wymiany instalacji eksploatowanych
w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej do 31.12.2021.
Miasto Ustroń w roku bieżącym złożyło wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
o pozyskanie środków finansowych na dofinansowania zmian
systemów grzewczych.
W przypadku uzyskania środków finansowych przez Miasto
Ustroń, będzie ogłaszany nabór w Gazecie Ustrońskiej oraz na
stronie internetowej Miasta Ustroń. Jednocześnie informuję, że
dofinansowaniu podlegają zadania zrealizowane tylko po podpisaniu umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości, a Miastem
Ustroń (będzie możliwe po pozyskaniu środków finansowych
w 2021 r).

PRZEGLĄD TECHNICZNY
KOLEI LINOWEJ CZANTORIA
Od 16 marca rusza obowiązkowy przegląd techniczny. Wstępnie planowany jest do 9 kwietnia. W okresie od 2 do 5 kwietnia
włącznie (Wielkanoc) Kolej będzie czynna w godzinach 08:30
– 16:30.
komisariatu w Strumieniu. Zastąpił mł. insp. Rafała Machaczkę, który przeszedł na emeryturę.
			
Dwa używane, ale w pełni
sprawne wozy bojowe otrzymali strażacy-ochotnicy z Górek
Wielkich. Pojazdy przyjechały
z Jastrzębia-Zdroju. Zostały
przekazane za darmo.

* * *

* * *

Liceum Ogólnokształcące im.
Mikołaja Kopernika w Cieszynie, kontynuuje tradycje
utworzonego w 1929 roku,
Państwowego Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego.
Jeszcze kilka lat i uczniowie tej
zasłużonej szkoły wraz z kadrą
pedagogiczną „Kopera”, będą
szykować się do okrągłego jubileuszu 100-lecia.

Pod posadzką kościoła Jezusowego w Cieszynie grzebano
szczególnie zasłużonych parafian. Komory grobowe zasypano
następnie gruzem. Miejscem
spoczynku mniej zasłużonych
był przykościelny cmentarz.
Dzisiaj jest tam teren parkowy.

* * *

Zmarł Adam Krzywoń – goleszowski społecznik, propagator
ogrodnictwa i zdrowego trybu
życia. Był jednym z inicjatorów
założenia Towarzystwa Miłośników Ziemi Goleszowskiej,
w którym przez 10 lat pełnił
funkcję prezesa, a później kierował sekcją ekologiczno-ogrodniczą. Udzielał się aktywnie
w cieszyńskim Towarzystwie
Miłośników Ogrodnictwa. Przeżył 82 lata.
(nik)
18 marca 2021 r.

KRONIKA MIEJSKA
CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Jan Stec						
Mariusz Legierski					
Rudolf Podżorski					
Janina Lipowczan					
Cecylia Walentyna Pilch			
Walter Piątek						
Jerzy Gaudy						
Krzysztofa Ryszka					

lat 79
lat 45
lat 79
lat 88
lat 88
lat 71
lat 77
lat 69

ul. Tartaczna
ul. Działkowa
ul. Traugutta
ul. Szpitalna
ul. Sosnowa
ul. Jana Wantuły
os. Manhatan
ul. Cieszyńska

11/2021/1/N

„Śmierć nie jest złem,
a jedynie prawem obowiązującym cały rodzaj ludzki”.
Seneka

Rodzinie i bliskim
wyrazy głębokiego współczucia
oraz wsparcia w trudnych chwilach po śmierci

śp. Waltera

Piątka

składają
Burmistrz Miasta
oraz Przewodniczący Rady Miasta Ustroń
11/2021/2/N

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.

Serdeczne podziękowania
księdzu Marianowi Kulikowi
za odprawienie liturgii pogrzebowej,
rodzinie, znajomym, sąsiadom, kolegom, delegacji
z Polsko-Amerykańskiej Kliniki Serca w Ustroniu
oraz wszystkim tym,
którzy łącząc się z nami w bólu
uczestniczyli we Mszy św. i uroczystości pogrzebowej
oraz odprowadzili w ostatnią drogę
naszego kochanego Męża i Ojca

śp. Mariusza

Legierskiego

Dziękujemy za liczne przybycie,
wieńce i kwiaty, intencje mszalne.

11/2021/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339

18 marca 2021 r.

		

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

WALNE ZEBRANIE
TOWARZYSTWA WĘDKARSKIEGO
USTROŃ
Zarząd TWU zaprasza wszystkich członków jak i osoby pasjonujące się wędkarstwem oraz osoby które chcą zacząć tą przygodę (nie wymagana tzw. biała karta z PZW) na Walne Zebranie
Towarzystwa Wędkarskiego Ustroń w dniu 28 marca na godzinę
9.00, Ustroń 43-450, ul. Sportowa 21, w związku z SARS-CoV-2
zebranie odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Więcej
informacji na stronie www.lowisko-twu.ustron.pl
Zarząd TWU

* * *

SPOTKANIE KLUBU SENIORA
Pierwsze spotkania Seniorów Koła nr 2 w Ustroniu mieliśmy
3 i 10 marca. Z powodu pandemji Covid- 19 na spotkaniach
było nas mniej niż zwykle. Następne spotkanie zostało ustalone
na dzień 7 kwiecień. Obserwując obecną sytuację pandemiczną
nie wiadomo czy do spotkania dojdzie. Dlatego proszę o kontakt
z Zarządem Koła. Na zebraniu Zarządu ustaliliśmy strategię
naszej działalności. Gdy będzie można będziemy spotykać się
w MDK Prażakówka. W okresie letnim będziemy chcieli organizować spotkania w plenerze i wycieczki jednodniowe. Jak
sytuacja pandemiczna pozwoli będziemy się spotykać na naszych
uroczystościach okolicznościowych. Mimo trudnej sytuacji
w tym roku do naszego Koła zapisało się troje nowych członków. Prosimy Członków o płacenie składek członkowskich
u Ireny naszej pani skarbnik. Życzę dużo zdrowia i do następnego
spotkania.
Prz. Zarz. Marta Janus

* * *

Pogrążona w smutku
Żona, Syn i Córki

Leszek Kubień

WAŻNE TELEFONY

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, modernizacja budynków, panele fotowoltaiczne, modele rozliczeń
z zakładem energetycznym, magazyny energii, kotły elektrodowe, pompy ciepła, dotacje – Czyste Powietrze, Mój Prąd,
ulga termomodernizacyjna). Po poradę można przyjść po
wcześniejszym umówieniu się drogą mailową: biuro@oddychajbeskidami.pl.
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Od 1 kwietnia 2021 r.
Główny Urząd Statystyczny przeprowadza
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem
objęci są:
• mieszkańcy Polski – zarówno Polacy,
jak i cudzoziemcy,
• stali mieszkańcy Polski przebywający
w czasie spisu za granicą.
Obowiązkową metodą jest samospis
internetowy.
Wejdź na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnij
formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego
zrobić we własnym zakresie, odwiedź
najbliższy urząd gminy. Na czas trwania
spisu urzędy gmin przygotowały specjalne
miejsca, gdzie wykonasz samospis.
Nie możesz wykonać samospisu
internetowego?
Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz
się przez telefon.

Jeśli nie spiszesz się przez internet ani
przez telefon, skontaktuje się z Tobą
rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie
z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie
możesz odmówić mu przekazania danych.
Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa spisowa.
Odmowa udziału w spisie powszechnym
grozi karą grzywny na podstawie art. 57
ustawy o statystyce publicznej.
Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas
bezpieczne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są
zobowiązani do przestrzegania tajemnicy
statystycznej.
Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie? Zapoznaj się z ustawą spisową?
Zweryﬁkować rachmistrza?
Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

OBIADY SĄ
NA WYNOS
Fundacja św. Antoniego nie pozostawia swoich podopiecznych
bez wsparcia w czasie pandemii COVID-19. Wprawdzie nie można
spożywać na miejscu obiadów, ale są one wydawane do własnych
naczyń. Dziennie przy ul. Kościelnej wydawanych jest ponad 80
posiłków, a ponadto można odebrać krótkotrwałe produkty żywnościowe, które Fundacja otrzymuje od firm. Wśród nich jest chleb
i warzywa, które nie są ograniczane. Wody i napoje przekazuje
firma „Ustronianka”. Na razie wstrzymane jest wydawanie odzieży używanej, jest to możliwe tylko w przypadku, gdy Fundacja
otrzyma ubrania oryginalnie zapakowane i z metkami. Stołówka,
w której przed pandemią jadano obiady zabezpieczona jest
ekranami ochronnymi, wszyscy pracownicy i wolontariusze
przestrzegają zasad bezpieczeństwa.
(mn)

Zachowując środki bezpieczeństwa w Fundacji od rana przygotowuje
się obiady i żywność dla potrzebujących.
Fot. M. Niemiec
11/2021/2/R
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WIATR, ZATRUCIE
I POŻARY
Bardzo często odgłosom halnego towarzyszy dźwięk syreny ze
strażnic ochotniczych straży pożarnych, a później syren samochodów bojowych. Po ostatnich wiatrach straty w mieście nie były
duże, choć kilka drzew padło. Na zdjęciu widać akcję usuwania
zwalonego pnia z ulicy Wantuły przez druhów z OSP Centrum.
Zakres działań straży ochotniczych i zawodowych jest jednak
znacznie większy. 11 marca interweniowano w sprawie zatrucia
tlenkiem węgla na os. Manhatan, 13 marca po południu na ul.
Ogrodowej, gdzie pożar wybuchł w pustostanie, wieczorem na ul.
Agrestowej, bo zapaliła się sadza w kominie jednego z domów,
a 16 marca przy ul. Góreckiej gaszono palący się samochód.

WESPÓŁ
W ZESPÓŁ
W ubiegły czwartek, 11 marca obradował Zespół do spraw Tworzenia Zespołów
Szkolno-Przedszkolnych w Mieście Ustroń, powołany Zarządzeniem nr 55/2021
Burmistrza Miasta Ustroń. Jego utworzenie zaproponował burmistrz podczas rozmowy z przedstawicielami rodziców, protestujących przeciw powstaniu zespołów.
Protest miał miejsce 15 lutego na ryku.

W spotkaniu, które odbyło się w sali
sesyjnej ratusza uczestniczyli: burmistrz
Przemysław Korcz, przewodniczący Rady
Miasta Marcin Janik, wiceprzewodnicząca
RM Jolanta Hazuka, przewodniczący Komisji Oświaty, Rodziny i Polityki Społecznej
RM Artur Kluz, radni: Sławomir Haratyk,
Bożena Piwowar, Aleksander Poniatowski,
dyrektor Przedszkola nr 7 na Manhatanie
Jolanta Heller, dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 6 w Nierodzimiu Roman Langhammer,
radczyni prawna Anna Mertuszka i Joanna Iskrzycka-Marianek z Centrum Usług
Wspólnych. Ze strony rodziców obecni
byli: Beata Kędzierska, Cezary Kędzierski,
Paula Morawiec-Bernert, Aleksandra Hałat,
Michał Kubok i Mariusz Byrtek.
Rodzice rozpoczęli od najbardziej zasadniczego pytania: „Po co te zespoły?”, dodając, że sam fakt zadawania takiego pytania
po prawie dwóch miesiącach trwania sporu
jest znamienny, jako że wersje odpowiedzi
się zmieniają, a oni wciąż nie dysponują
żadnymi oficjalnymi danymi.
Burmistrz odpowiadał, że otrzymali taki
sam komplet dokumentów jak radni i dalej
wyjaśniał, że wydatki na oświatę w Ustro-

niu, podobnie jak we wszystkich gminach
w Polsce pochłaniają prawie 50 % budżetu,
a państwo poprzez subwencję pokrywa
zaledwie połowę kosztów bieżących, nie
uwzględniając remontów i utrzymania
budynków. Co więcej, koszty te stale rosną
wraz z kolejnymi podwyżkami dla nauczycieli, które wynikają z porozumień rządu ze
związkami zawodowymi. Za podwyżkami
nie idzie odpowiednie zwiększenie subwencji. Podkreślał jednocześnie, że słowa te nie
są w żaden sposób skierowane przeciwko
nauczycielom i ich prawu do godziwej pensji, a jedynie stwierdzeniem faktu. Mając
wymienione fakty na uwadze, w 2019 roku
burmistrz zlecił przeprowadzenie audytu, by
niezależni specjaliści przeprowadzili analizę organizacji oświaty w Ustroniu i podsunęli sposoby na zmniejszenie kosztów jej
utrzymania. We wnioskach z audytu znalazły się rozwiązania najefektywniejsze, choć
jednocześnie najbardziej drastyczne, czyli
likwidacja małych szkół – w Polanie i Lipowcu, a także mniej inwazyjne, jak zmiany
w arkuszach organizacyjnych i połączenie
placówek w zespoły szkolno-przedszkolne.
Zmiany w arkuszach wprowadzono, a teraz
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miałyby powstać zespoły. Co do likwidacji
szkół, burmistrz po raz kolejny powtórzył,
że nie zlikwiduje żadnej z placówek, choć
dodał, że jeśli nie wprowadzimy zmian
i koszty utrzymania oświaty nie przestaną
rosnąć kolejni burmistrzowie i radni mogą
zostać zmuszeni do podjęcia takiej decyzji.
Według szacunkowych wyliczeń utworzenie
zespołów ma dać 525 tys. zł oszczędności
rocznie. Burmistrz podkreślił, że nie stoimy
na krawędzi jak sąsiednia Brenna, ale sytuacja w mieście nie jest łatwa. W sezonie
ograniczono np. koszenie trawników, ale ze
względu na aurę w ciągu 1,5 miesiąca trzeba
było wydać ponad milion zł na odśnieżanie.
Trudna sytuacja spowodowała, że wstrzymano dotacje dla stowarzyszeń i konieczne
mogą być cięcia w innych dziedzinach.
Podkreślał jeszcze, że wszystkie wynikające z przepisów obowiązki wobec uczniów
są spełniane, a miasto łoży dodatkowo
na gimnastykę korekcyjną, psychologów,
pedagogów, biblioteki, świetlice, zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne, których w 2018
r. było 883 godzin tygodniowo, a po zmianach w arkuszach pozostało 677,75. Zajęcia
te prowadzą specjaliści, za których szkolenie
również płaci samorząd. Burmistrz zgadza
się, że przedszkolakom i uczniom potrzebna
jest wszelka pomoc specjalistyczna, ale samorząd nie może wyręczać w tym państwa.
Rodzice poprosili też o uściślenie, jaka
była i jest formalna droga tworzenia zespołów. Burmistrz tłumaczył, że przedstawił
radzie wyniki audytu i wtedy z wnioskiem
o utworzenie zespołów wystąpiła Komisja
Oświaty, Rodziny i Polityki Społecznej
RMU. Wniosek nie zawierał dokładnych
wytycznych. Zobligowany do realizacji
wniosków radnych burmistrz, przystąpił do
projektowania zespołów.
Do tematu potrzeb rozwojowych dzieci
odniosła się dyrektor Heller, która powiedziała, że problemy dzieci nie wynikają
z zaniedbań rodziców, ale z faktu stosowania
różnych środków farmakologicznych jeszcze
w czasie ciąży np. w celu podtrzymania,
a one wpływają m.in. na obniżenie napięcia
mięśni, co z kolei przekłada się na problemy
z artykulacją i niepełnosprawnością ruchową. Dyrektor Przedszkola nr 7 podkreślała,
że w wieku przedszkolnym dzieci są najbardziej plastyczne i najbardziej podatne na
nasze działania. Jeśli ich zaniechamy, problemy przeniosą się na etap szkolny, a wtedy
nie ma już takich możliwości wspomagania.
Biorąc to pod uwagę konieczne jest jak najlepsze koordynowanie pracy specjalistów
w przedszkolu, a w tym celu niezbędna jest

(cd. na str. 6)
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obecność dyrektora, który będzie układał
odpowiedni arkusz organizacyjny, uczestniczył w posiedzeniach, koordynował pracę
i zapewniał nadzór. Brak dyrektora może
w znacznym stopniu pogorszyć jakość pracy.
Do Przedszkola nr 7 uczęszcza najwięcej
dzieci, którym potrzebne jest wspomaganie
i opieka specjalistów. Podobny charakter
ma Szkoła Podstawowa nr 6 z oddziałami
integracyjnymi, jednak jej dyrektor inaczej
patrzy na swoją rolę w placówce. Roman
Langhammer wyjaśnił, że jest dyrektorem od
7 lat, a od 2 lat pomaga mu pani wicedyrektor. W jego szkole odbywa się 50 posiedzeń
zespołów specjalistów tygodniowo, ale on
nie musi w nich uczestniczyć. Projektuje
arkusze organizacyjne, przydziela zadania
i tworzy warunki do ich realizacji. Dyrektor
SP-6 podkreślał, że w obecnych czasach nie
trzeba wszędzie być, żeby koordynować
działania pracowników, wystarczy dobra organizacja, komunikacja i odpowiedni ludzie.
Uważa, że wszystko zależy od dyrektora,
bo szkoła powinna być tak zorganizowana,
żeby mogła funkcjonować nawet bez jego
fizycznej obecności. Dyrektor Langhammer przekonywał, że może spokojnie udać
się na dwutygodniowy urlop i pod jego
nieobecność szkoła sprawnie działa. Nie
uważa, żeby połączenie z Przedszkolem nr
6 zachwiało tą organizacją i gdyby on miał
zarządzać zespołem, to dogada się również
z pracownikami tej placówki.
Rodzice wskazywali przykład Tomaszowa
Mazowieckiego, ponieważ końcem stycznia
na spotkaniu z przedstawicielami rad rodziców przywołała go ekspert Ministerstwa
Edukacji Narodowej Elżbieta Rabenda.
W mieście tym zespoły szkolno-przedszkolne istnieją od 6 lat i początkowy projekt
zakładał zarządzanie zespołami bez dyrektorów czy wicedyrektorów na miejscu,
w placówkach przedszkolnych, jednak obecnie w przypadku, gdy przedszkole jest oddalone, wicedyrektorzy w tych przedszkolach
funkcjonują na stałe, co znacznie uszczupliło
zakładane oszczędności.
Radny Artur Kluz mówił, że na pewno

można znaleźć miasta, w których początkowe założenia się nie sprawdziły, ale jest
wiele innych, w których zespoły funkcjonują
dobrze. Nie trzeba nawet daleko szukać.
W gminie Goleszów ostatnio połączono
w zespół szkołę w Cisownicy, posiadająca
dodatkowy obiekt – basen z przedszkolem
i oddziałami szkolnymi w Równi. Placówki
są oddalone od siebie o 5 kilometrów. Zespoły funkcjonują również w Wiśle.
Rodzice nie zostali przekonani, że powołanie zespołów przyniesie oszczędności,
mówili, że nie wiedzieć dlaczego, nie dostali
wszystkich dokumentów. Prosili o udostępnienie kolejnych danych, na co burmistrz
się zgodził.
Wiceprzewodnicząca Jolanta Hazuka
przywołała przykład Brennej, która jest
w tak trudnej sytuacji ekonomicznej, że grozi
jej zarząd komisaryczny. Tam zdecydowano
o zamknięciu szkoły i nikt nie pytał rodziców
o zdanie. Dodała, że ma nadzieję, iż w Ustroniu nigdy do takiej sytuacji nie dojdzie, ale
może tak być, jeśli samorząd nie podejmie
się reorganizacji oświaty. Jeśli chodzi o Tomaszów Mazowiecki, to nie wiemy, co tam
się stało, czy powołanie wicedyrektorów nie
wynikało z błędów w zarządzaniu.
Przewodniczący Marcin Janik podkreślał,
że w projektach uchwał zostaną wyznaczone
ramy organizacyjne, ale one nie ograniczają
pracy dyrektorów, wyłonionych w postępowaniu konkursowym. To dyrektorzy będą
odpowiadać za sprawne funkcjonowanie
placówek tworzących zespoły i oni zdecydują, jaka liczba wicedyrektor to zapewni.
Jednym z częściej powtarzanych również
w mediach społecznościowych argumentów
przeciw tworzeniu zespołów była nieobecność przez dwa miesiące logopedy w Zespole
nr 1. Burmistrz wytłumaczył, że wyniknęła
ona nie z faktu, że Jedynki tworzą zespół, a z
błędów w formule zatrudnienia specjalistów.
Logopeda, który miał prowadzić zajęcia
był na zwolnieniu lekarskim, ale dyrektor
ZSP nr 1 nie mogła zatrudnić nikogo na
zastępstwo, bo logopeda jest zatrudniony
w Przedszkolu nr 6, prowadząc jednocześ-

1 procent podatku możemy przekazać, jeśli wypełniamy: PIT–36,
PIT–36L, PIT–37, PIT–28, PIT–38
lub PIT–OP. Żeby przekazać środki,
w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz
organizacji pożytku publicznego
OPP” wpisujemy nazwę wybranego
stowarzyszenia i numer KRS. Do
końca lipca pieniądze trafia na konto
wskazanej organizacji.
Nie zapominajmy o ustrońskich jednostkach OSP. Im również
można przekazać 1%, ale nie bezpośrednio, tylko poprzez Związek 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. Szeroka 5; OSP Ustroń
Polana, ul. Wczasowa 1. Kod i miasto: 43-450 Ustroń.
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nie zajęcia w innych placówkach na terenie
Ustronia. Jedynie dyrektor Przedszkola nr 6
mogłaby zatrudnić kogoś na zastępstwo, ale
znalezienie takiej osoby na dwa tygodnie,
bo na tak krótkie okresy przedstawiane były
zwolnienia, nie było możliwe.
Przy okazji rozmów o zespołach rodzice
dopytywali też o sytuację Przedszkola nr 2
w związku z pogłoskami o jego przeniesieniu
lub likwidacji. O złym stanie technicznym
tej placówki mówił przewodniczący Komisji
Infrastruktury RMU Aleksander Poniatowski i podkreślał, że generalny remont będzie
prędzej czy później konieczny, a na czas
jego trwania przedszkole będzie nieczynne.
W innych przedszkolach nie ma miejsc, więc
przeniesienie dzieci do Szkoły Podstawowej
nr 2 stanie się jedynym wyjściem. Między
innymi stąd starania o pozyskanie środków
na dostosowanie pomieszczeń szkolnych.
Procedury trwają długo, rezultat nie jest
pewny i trzeba je zawczasu podejmować.
Podsumowując trwające dwie godziny
kulturalne i merytoryczne rozmowy, można
powiedzieć, że rodzice uzyskali odpowiedzi na zadane pytania, ale nie przedstawili
alternatywnej dla zespołów propozycji, bo
ich zdaniem nie mieli odpowiednich danych i wyliczeń. Potwierdziło się, że wśród
przeciwników planowanej reorganizacji
najwięcej kontrowersji budzi brak dyrektorów w dwóch placówkach po włączeniu
ich do zespołów. Chodzi o Przedszkole
nr 7, które ma być włączone do Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1, składającego się obecnie ze Szkoły Podstawowej
Nr 1 i Przedszkola nr 1. Siódemka jest
największym przedszkolem w Ustroniu,
dodatkowo sprofilowanym na wspomaganie
specjalistyczne. Opór wzbudzają też plany
włączenia Przedszkola nr 4 w Hermanicach
do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2,
w skład którego miałaby wchodzić Szkoła
Podstawowa nr 2 i Przedszkole nr 2. W tym
przypadku chodzi o odległość między placówką a Dwójkami, która wynosi ok. 2 km.
Burmistrz Korcz powiedział, że zdaje
sobie sprawę z tych obaw i on również ma
wątpliwości. Mimo iż sądzi, że docelowe
włączenie tych przedszkoli do zespołów jest
dobrym rozwiązaniem, nie wyklucza, że na
razie pozostaną odrębnymi placówkami.
Podkreślił jednak, że bez względu na to, jaka
jest jego opinia i jakie zdanie mają rodzice,
zadecyduje Rada Miasta Ustroń.
Monika Niemiec

Uprawnionych organizacji można szukać w krajowym rejestrze
organizacji pożytku publicznego: www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/
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Stowarzyszenie Kulturalne „Równica” w Ustroniu
Fundacja Dobrego Pasterza
Towarzystwo Kształcenia Artystycznego
Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi
w Ustroniu
„Fundacja św. Antoniego”
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie
„Można Inaczej”
Klub Sportowy „Kuźnia” w Ustroniu
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Rodzin
„Ponad Granicami”
Uczniowski Klub Sportowy „Beskidy”
Chrześcijańska Fundacja „Dobre Dzieło”
Fundacja „Esprit”
Ewangelickie Centrum Aktywności Lokalnej
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WSPOMNIENIE O ZOFII FERFECKIEJ
Dla serc szlachetnych najwyższą rozkoszą, gdy drugim radość w niedoli przynoszą. Adam Asnyk

Kto by się spodziewał, że taka żywotna,
elegancka kobieta, zasłużona w Ustroniu, znana i ceniona, tak szybko zniknie
z naszej społeczności i krajobrazu. Jeszcze
niedawno rozmawiałyśmy przez telefon, planowałyśmy się spotkać, pogadać
o interesujących nas wspólnych sprawach,
a tu smutna wiadomość, ciężka choroba
kończąca wszystko bez możliwości uratowania. Prawdziwy szok...
Śp. Zofia Ferfecka urodziła się 20 maja
1944 r. w Ustroniu jako córka Krystyny Jaworskiej oraz Józefa Krysty. Okoliczności
w czasie II wojny światowej sprawiły, iż
rodzice nie mogli wziąć ślubu. Zamieszkiwała wraz z rodziną przy ul. Drozdów.
Zmarła 19 lutego 2021 r. w wieku niespełna 77 lat po ponad trzymiesięcznej
chorobie. W 1963 r. wstąpiła w związek
małżeński ze Stanisławem Ferfeckim,
z którym przeżyła prawie 53 lata. Od 5
lat była wdową. Została matką dwóch
córek – Magdaleny i Izabeli, babcią trzech
wnucząt – Kamila, Kingi i Michała oraz
prababcią prawnuczka Antosia.
Osoba Zofii Ferfeckiej na zawsze kojarzyć się będzie z tragedią rozstrzelania
przez hitlerowców 34 ustroniaków 9 listopada 1944 r. Należała bowiem do grona
rodzin pokrzywdzonych przez los. Kiedy
miała zaledwie 5 miesięcy, straciła rodziców i wychowywana była przez wujostwo,
których po wielokroć mile i z szacunkiem
wspominała. Stale powtarzała, że pomimo
tej strasznej traumy, jej życie było dobre,
rodzina zastępcza zapewniła jej wszystko
czego potrzebowała tak duchowo, jak
i materialnie. Spotykając się co roku
z mieszkańcami przy tablicy pamiątkowej wmurowanej na ścianie frontowej
Muzeum Ustrońskiego im. J. Jarockiego
i występując przy pomniku na budynku
Szkoły Podstawowej Nr 1 ofiar upamiętniających to wydarzenie, w imieniu rodzin
brutalnie zgładzonych ustroniaków chciała
złożyć im hołd, apelując o nie zaprzestanie
dochodzenia do prawdy, iż nie zmarli na
zawał serca, którą to przyczynę kłamliwie
podano w aktach zgonu. W 2020 r. niestety
już nie zdążyła......
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W młodym wieku podjęła pracę zawodową, rozpoczynając od Kuźni Ustroń,
później kontynuując ją w Zakładach Kuźniczych Skoczów-Ustroń i tym samym
będąc świadkiem tradycji przemysłowych.
Rozpoczęła od stanowisk związanych
z ekonomią i księgowością w nowoczesnym dziale analitycznych maszyn liczących, a kończąc na rachubie płac. To uaktywniło w charakterze zmarłej wrażliwość
społeczną wyrażoną w działalności Rady
Zakładowej. Ponadto związki z Kuźnią
sięgały czasów sprzed jej urodzenia, bowiem w niej pracował biologiczny ojciec
oraz wychowujący ją wuj. W latach 80. XX
wieku zajmowała stanowisko księgowej
w ustrońskim Sanatorium dla dzieci, jak
również była opiekunką środowiskową
w miejscowej Przychodni ZOZ. Te fakty
wynikające ze ścieżki zawodowej spowodowały u niej chęć pomagania ludziom,
wręcz ich kochała, co w dalszej karierze
służbowej stało się rodzajem misji. Po
transformacji ustrojowej, kiedy zaczęto
tworzyć ośrodki pomocy społecznej, wzięła udział w powołaniu na terenie Ustronia
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
którego została kierownikiem do zasłużonej emerytury w 1999 r. W międzyczasie
rozpoczęła współtworzenie Miejskiego
Domu Spokojnej Starości przy ul. Słonecznej, gdzie również pełniła funkcję
kierownika do 2003 r. Nieustannie starała
się pomagać ludziom z biednych rodzin
oraz pensjonariuszom, których obdarzała
sympatią, serdecznością, otaczała opieką
i miała dla nich wielkie serce. Nigdy nie
posunęłaby się do ubezwłasnowolnienia
któregokolwiek mieszkańca, bo to było
niezgodne z jej moralnością. Oni natomiast
odwzajemniali się szacunkiem, wdzięcznością i poważaniem. Tak też postrzegana
była przez swoich szefów początkowo
Zakładów Kuźniczych, potem miasta,
współpracowników i współmieszkańców.
Zofia Ferfecka ze względu na swoje

doświadczenia życiowe była kobietą bardzo życzliwą, taktowną, lubianą
rzetelnym fachowcem, dumną ze swojej
najbliższej rodziny, zaradną, pracowitą,
wzorem do naśladowania i taki obraz po
sobie pozostawiła. O tym niech świadczą
tłumy uczestniczące w ostatniej drodze,
które pomimo panującej epidemii Covid-19 odprowadziły ją na miejsce wiecznego spoczynku – lokalny cmentarz katolicki, aby oddać ostatni hołd jej pamięci.
Za całokształt działalności otrzymała
sporo różnych gratulacji i podziękowań,
z których najbardziej ją satysfakcjonujące to: z Urzędu Marszałkowskiego woj.
śląskiego, od władz miasta Ustronia oraz
samorządu i mieszkańców MDSS.
Uroczystość żałobna odbyła się 24 lutego br. w kościele p.w. św. Klemensa, którą
prowadził ks. Michał Wójcik. W imieniu
samorządu wystąpił burmistrz, Przemysław Korcz, mówiąc między innymi: „Dla
naszego miasta to ogromna strata. Strata
człowieka, który swoją postawą i działaniami społecznymi odmienił los innych
ludzi, a także wizerunek naszego miasta”
(…). Jako drugi, głos zabrał były kolega z
załogi legendarnej dziś Kuźni Ustroń, Karol Brudny, bardzo ciepło przedstawiając
postać i zasługi zmarłej w latach, kiedy
pracowała w tym zakładzie. Pożegnał
swoją współpracownicę słowami: „My
werkowi kamraci żegnómy się z Tobóm,
bo teraz już jyny w myślach naszych
bydziesz z nami, a za dobro kiere my łod
Ciebie dostali, teraz jyny Pónbóczek może
Ci zapłacić i niech ustróńsko ziymeczka
tuli Cie do snu wiecznego”.
Droga Zosiu, nigdy Ciebie nie zapomnimy, bo takiego serca szlachetnego, jakie ty
posiadałaś, a które przynosiło tyle radości
w niedoli niejednemu człowiekowi już nie
ma. Jeśli gdzieś jest, to dzisiaj spotyka się
już takie coraz rzadziej. Być może tam,
gdzieś nad gwiazdami, będziesz kontynuować swoje dzieło.
Elżbieta Sikora

9 listopada 1944 r. Zofia Ferfecka straciła rodziców. Co roku składała hołd ofiarom tego tragicznego dnia, apelując o dochodzenie prawdy o ich śmierci i pamięć.
Fot. M. Niemiec
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Proboszcz pomocniczy ustrońskiej parafii ks. Dariusz Lerch wraz z zespołem Soli Deo Gloria.
Fot.L. Szkaradnik

BUDUJ
NA MOCNYM FUNDAMENCIE
Modlitwa wzmacnia naszą wiarę, buduje i jednoczy, więc tradycyjnie od ponad 130
lat w pierwszy piątek marca obchodzono Światowy Dzień Modlitwy w co najmniej 180
krajach. W tym samym czasie gromadzą się chrześcijanie niemal na całym świecie,
a wspólna intencja modłów zbliża ludzi różnych ras i tradycji wyznaniowych. Jest
to ruch ekumeniczny, stanowiący zbiorową modlitwę kobiet w intencji biednych
i pokrzywdzonych, co koordynuje Komitet Międzynarodowy ŚDM. W tym roku liturgię
do nabożeństwa przygotowały chrześcijanki z Vanuatu, które za hasło przewodnie
wybrały werset z ewangelii Mateusza: „Buduj na mocnym fundamencie”.

W Ustroniu nabożeństwa z tej okazji
przez ćwierćwiecze organizowało Stowarzyszenie Kobiet Ewangelickich pod
kierunkiem Urszuli Wantuły-Rakowskiej
w sali parafialnej.
W tym roku po raz pierwszy organizatorem był proboszcz pomocniczy ustrońskiej
parafii ks. Dariusz Lerch przy wsparciu
diak. Urszuli Śliwki, pań z Koła Diakonijnego „Samarytanin” oraz zespołu Soli
Deo Gloria. Ze względu na obostrzenia
pandemiczne nabożeństwo odbyło się
w kościele ap. Jakuba Starszego. Przybyło
sporo osób, których powitał ks. Dariusz
Lerch, dziękując za pomoc przy organizacji uroczystości. Podkreślił, że właśnie
w tym dniu tworzymy wspólnotę ludzi
modlących się o siebie nawzajem.
Pieśni pochwalne wykonał zespół Soli
Deo Gloria, a modlitwy wygłosiły diak.
Urszula Śliwka oraz tegoroczne konfirmantki: Oliwia Drukała i Julia Marekwica.
Informacje o dalekim i niewielkim
państwie Vanuatu, położonym na kilkudziesięciu wyspach Pacyfiku, przekazał
proboszcz pomocniczy na tle prezentacji
multimedialnej barwnych fotografii. Jest
to piękny kraj, lecz często nękany klęskami żywiołowymi: erupcjami wulkanów,
trzęsieniami ziemi i tsunami, które zagrażają ludziom i niszczą uprawy. Ludność
o różnym pochodzeniu etnicznym posługuje się ponad stu językami oraz niezliczoną ilością dialektów, więc aby ułatwić
komunikację stworzono język bislama na
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bazie języków lokalnych oraz francuskiego i angielskiego. Wyspy zostały zasiedlone około trzy tysiące lat temu, a przodkowie Vanuatu mieszkali w wioskach,
w krytych strzechą domach z liści i drzew
ciosanych kamiennymi toporami. Na początku XIX w. nastąpiła kolonizacja, która
spowodowała wyzysk miejscowej ludności i niewolnictwo. W tym samym czasie
przybyły tam pierwsze misje chrześcijańskie. Pod koniec tego wieku utworzono
kondominium brytyjsko-francuskie, a od
1980 r. jest to państwo niepodległe funkcjonujące jako republika demokratyczna, którą zamieszkuje 300 tysięcy ludzi,
w tym chrześcijanie stanowią 83%. Godło
państwa przedstawia wojownika z napisem „Jesteśmy z Bogiem”.
Po modlitwach i pieśniach kazanie
wygłosiła diak. Beata Janota z parafii
ewangelickiej w Cieszynie nawiązując do
słów przewodnich z ewangelii Mateusza
o domu zbudowanym na skale. Oto fragment: Jakie emocje towarzyszą nam, gdy
słyszymy słowo dom? Dla każdego z nas
ma ono inne znaczenie. U kogoś obudzą
się wspomnienia z dzieciństwa, u innych
pragnienia by mieć swój własny dom.
Jedni będą myśleć jedynie o budynku,
w którym mieszkają, zaś inni będą widzieć
oczyma wyobraźni kochającą się rodzinę.
Dom to przede wszystkim rodzina, która
niezależnie od miejsca przebywania potrafi zadbać o dobrą, ciepłą atmosferę, gdzie
panuje zgoda, wzajemna życzliwość,

szacunek i przebaczenie. Rodzina, na którą
można liczyć w razie niepowodzeń lub innych problemów życiowych. Tak jak każdy z nas ma własne skojarzenia z domem,
tak każdy z nas ma własne doświadczenia
domu i tego, co pod tym terminem się kryje. W sercu każdego człowieka rodzi się
pragnienie domu, który będzie trwały i do
którego by się chciało wracać z radością.
Nie trzeba nikogo przekonywać jak ważną
rolę w budowli odgrywa fundament. Jezus
w swoim słowie wskazuje na podstawowy
fundament, na którym powinniśmy budować dom naszego życia. Przypomina,
że solidna podstawa konieczna jest nie
tylko pod budowę materialną, ale przede
wszystkim konieczna jest do duchowego
wzrostu każdego z nas. (…) Co jest fundamentem naszego życia? Przyjąć słowo
Jezusa, to znaczy budować na skale słowa Bożego. Tak rodzi się nasza głęboka
więź z Bogiem, wyrażająca się w naszej
wierze, która dojrzewa w słabości. (…)
Wierząc, deklarujemy swoją przynależność do Boga i wszystkiego od niego się
spodziewamy. Wierzyć uczymy się przez
całe życie. (…) Życiowa mądrość płynie
z doświadczenia, a doświadczenie mówi:
gdy nie masz nic oprócz Boga, przekonasz
się że On jest więcej niż wystarczający. Pozostaje nam tylko jedno – ufność
w Boże miłosierdzie. (…) Zbuduję mój
dom na skale i choć przyjdą wichry
i trzęsienia ziemi nie zatrwożę się, bo ze
mną jest mój Pan”.
Po pieśniach nastąpiły modlitwy wstawiennicze za mieszkańców Vanuatu i za
cały świat, aby Bóg pomógł nam starać się
o pokój w narodzie i w rodzinach.
Ofiara zebrana po nabożeństwie jest
co roku przekazywana do kraju, który
opracował liturgię, a przy wyjściu ze
świątyni każdy uczestnik został obdarowany ciastem przygotowanym przez
działające przy parafii Stowarzyszenie
Diakonijne „Samarytanki” według przepisu z Vanuatu.
Tą piękną uroczystość, budującą duchowo, ale też poszerzającą wiedzę o dalekim kraju można nadal przeżywać dzięki
transmisji on-line na parafialnym kanale
YouTube: „PEA Ustron”. Nabożeństwa
Światowego Dnia Modlitwy zbliżają do
siebie chrześcijan, a świadomość wspólnych modłów w intencji biednych i pokrzywdzonych tworzy z uczestników tych
spotkań na całym świecie jedną wielką
rodzinę.
Lidia Szkaradnik
11/2021/4/R

PRZEKAŻ

1% podatku
Za każdą okazaną pomoc z serca
dziękujemy.
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O wpisaniu obiektów do ewidencji zabytków rozmawiano na spotkaniu 3 marca. Na zaproszenie burmistrza do ratusza przybyli prawie wszyscy właściciele lub przedstawiciele
właścicieli. W spotkaniu uczestniczyła wiceburmistrz Dorota Fijak, mecenas Maria Sikora
i naczelnik Wydziału Architektury UM Aleksandra Kwiecień Zawada.
Fot. M. Niemiec

JASZOWIEC WYPADA Z GRY?
W ubiegłorocznym numerze wielkanocnym (GU 15 z 9 kwietnia 2020 r.,
dostęp na www.archiwum.ustron.pl) zamieściliśmy obszerny artykuł pt.
„Jaszowiec wraca do gry”. Pozwoliliśmy sobie na optymistyczny tytuł, bo
dzielnica wyraźnie się ożywiła i to w wielu aspektach.
Ciekawe imprezy, zaangażowanie miasta,
modernizacja obiektów i choć „Zagłębie”
zostało wyburzone, a „Relaks” odstrasza
tablicą „Plac budowy”, to również te działania świadczą o zaangażowaniu inwestorów. Właśnie żeby przyciągnąć inwestorów
i ułatwić im działania w Jaszowcu miasto
przystąpiło do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
w rejonie ulic Wczasowej, Turystycznej,
Stromej, Skalica i Równica.
Pierwszego projektu nie uzgodnił jedynie konserwator zabytków, który w piśmie
tłumaczył, że budynki przy ul. Stromej,
Wczasowej i Turystycznej, tzw. gronowce,
liniowce i punktowce powinny być objęte
ochroną. Autor planu wprowadził zmiany
i szczegółowo opisał sposoby ochrony budynków, uwzględniając dopuszczalny zakres
rozbudowy, jej kierunek i umiejscowienie. W przypadku nieistniejącego „Zagłębia” ustalono obszar dla jego odtworzenia.
W planie została też określona strefa ochro-

ny widoku, która miała zapewnić, że od
strony głównej ulicy nie powstaną obiekty
zasłaniające cenne przykłady architektury
socmodernistycznej. Poprawiony projekt
trafił ponownie do uzgodnień i znowu
zastrzeżenia miał jedynie konserwator zabytków. Do miasta wpłynęło nie do końca
jasne pismo o zamiarze wpisania zespołów
domów wczasowych do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Jednocześnie zawierało
informację, że zespoły są wpisane i prośbę,
żeby gmina wpisała te zabytki do ewidencji
gminnej. Jednak w przepisach nie istnieje
formuła prośby o wpisanie, ponieważ gmina jest zobowiązane do wpisania zabytku
do gminnej ewidencji, gdy jest on ujęty
w ewidencji wojewódzkiej. W negatywnym
uzgodnieniu konserwator napisał jeszcze,
że obowiązuje nakaz zachowania bryły,
formy i architektury zewnętrznej, formy
dachów, formy i wystroju architektonicznego elewacji i dachu, w tym m.in. formy i podziału okien, kolorystyki elewacji

LIST DO REDAKCJI
Demokracja po ustrońsku
Drodzy Państwo,
od dwóch miesięcy toczy się w Ustroniu dyskusja dotycząca
zasadności tworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych (ZSP).
Chociaż słowo „dyskusja” jest tu pewnym nadużyciem, skoro
tylko jedna strona chce rozmawiać, a druga stwarza mniej lub
bardziej udane pozory rozmowy.
My, rodzice zaniepokojeni potencjalnymi zmianami w świetnie
działających ustrońskich przedszkolach i szkołach, zorganizowaliśmy serię spotkań z radnymi, a także pracownikami Centrum
Usług Wspólnych (CUW), w celu pozyskania jakichkolwiek
informacji. Niestety odbijaliśmy się z jak od ściany. Skąpe dane,
czasem sprzeczne ze sobą, pozyskiwaliśmy z mediów. Wyrazem
naszej frustracji był protest na ustrońskim rynku 15. lutego, czego
efektem była deklaracja burmistrza o powołaniu grupy (w której
znaleźli się m.in. Burmistrz oraz Przewodniczący Rady Miasta),
która narastający problem miałaby rozwiązać. Odbyło się jedno
spotkanie, na którym zwróciliśmy się o udostępnienie podstawo18 marca 2021 r.

		

i dachów, materiałów wykończeniowych.
Wprowadził zakaz rozbudowy, nadbudowy,
przebudowy w zakresie zasadniczej bryły
obiektu. Dopuścił nieznaczną rozbudowę
i nadbudowę prowadzoną umiejętnie i w
sposób niewyróżniający się. Ponieważ
w planie nie mogą się znaleźć tak nieprecyzyjne określenia jak: „nieznaczna”,
„umiejętnie”, „niewyróżniająca się” projektant wspólnie z urzędnikami ustrońskiego
ratusza próbował doprecyzować zalecenia,
jednak brak chęci porozumienia, uniemożliwił komunikację.
Do momentu przystąpienia do opracowania planu nikt w ustrońskim ratuszu nie wiedział, że trzy zespoły domów wczasowych
w Jaszowcu są wpisane do ewidencji. Nie
wiedzieli o tym nawet właściciele obiektów, bo nie zostały wpisane pojedynczo i w
takim przypadku nie było konieczności ich
informowania. Ta pseudo ochrona zespołu
zabudowy, zaprojektowanego w latach 60.
przez zespół pod kierownictwem Jerzego
Winnickiego, sprowadza dzielnicę do roli
skansenu. Próby przeprowadzenia jakiegokolwiek remontu mogą kończyć się nakazem powrotu do pierwotnej bryły, a obiekty
z końca lat 60. XX wieku nijak się mają do
współczesnych realiów, nie uwzględniają
również potrzeb osób niepełnosprawnych.
Potencjalni inwestorzy musieliby ponosić
ogromne koszty, żeby zachować charakter
budynków i jednocześnie tworzyć nowoczesny i konkurencyjny obiekt hotelowy, nie
wspominając już o tym, że domy wczasowe
i tak były już wielokrotnie przebudowywane. Ochrona dziedzictwa architektonicznego
Jaszowca zaproponowana przez autora
planu, a odrzucona przez konserwatora
zabytków, byłaby wystarczająca, żeby zakorzeniony w modernistycznej tradycji Jaszowiec mógł się rozwijać, ale na razie jego
przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Żeby
nie blokować inwestycji na całym obszarze
dzielnicy, miasto przystąpiło do uchwalenia
trzeciej wersji planu, która obejmuje rejon
ulic Wczasowej, Turystycznej, Stromej,
Skalica i Równica z wyłączeniem zespołów
obiektów turystycznych. W innym przypadku ich zabytkowy charakter musiałby być
wpisany do planu. Sprawa na pewno będzie
miała ciąg dalszy.
Monika Niemiec

wych informacji, jak choćby dokument pani ekspert z MEN pt.
„Tworzenie zespołów szkolno – przedszkolnych w gminie. Zasadność powoływania.” czy potwierdzenia uzyskanych oszczędności
w funkcjonującym w Ustroniu ZSP nr 1, co było przedstawiane
jako argument za zmianami.
Niestety, nie siląc się nawet na zachowanie pozorów, kilka dni
później burmistrz zawnioskował, a Przewodniczący Rady Miasta zatwierdził program najbliższej sesji Rady Miasta, na której
odbędzie się głosowanie nad połączeniem w zespoły wszystkich
ustrońskich szkół i przedszkoli. Pozostaje zatem pytanie, czemu
służyć miałoby drugie spotkanie grupy, mającej rozmawiać
o zasadności tworzenia ZSP w sytuacji, gdy ZSP zostaną już
przegłosowane? Przekaz Ratusza nie mógłby być bardziej wyrazisty: „Drodzy obywatele, powiedzcie nam o swoim problemie.
My słuchać tego nie będziemy, bo nic nas to nie obchodzi, ale
w protokole mamy odhaczone konsultacje społeczne”.
Nikt nie odmawia prawa do rządzenia miastem Burmistrzowi
oraz Radzie Miasta. Jest to ich obowiązkiem i do tego zostali przez
nas wybrani. Jeśli jednak tak ma wyglądać dialog społeczny, to
nie używajmy w Ustroniu słowa „demokracja”.
członkowie Zespołu do spraw Tworzenia Zespołów
Szkolno-Przedszkolnych w Mieście Ustroń przedstawiciele grupy Rodzice Ustrońskich Dzieci
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W dawnym Ustroniu

Często w muzealnych zbiorach odnajdujemy zdjęcia portretowe osób, które przed laty
były związane z Ustroniem
i przyczyniły się do jego rozwoju, jednak upływ czasu sprawił, iż pamięć o nich rozpłynęła się w pomroce dziejów.
Dokładamy zatem wszelkich
starań, aby je zidentyfikować
i pozostawić dla potomnych
jak najmniej anonimowych
fotografii. Dlatego przedstawiam dzisiaj w naszej rubryce
dwóch dumnych inżynierów

o nazwisku Hohenegger. Mężczyzna siedzący z prawej strony, to Ludwig, żyjący w latach
1807-1864, długoletni dyrektor arcyksiążęcych zakładów
górniczo-hutniczych Komory
Cieszyńskiej (od 1839 r. aż
do śmierci), a przed wszystkim geolog, inicjator kompleksowych badań na Śląsku
i w Galicji w poszukiwaniu
rud żelaza i węgla, twórca
nowoczesnego jak na owe
czasy górnictwa węglowego
w Zagłębiu Ostrawsko – Kar-

wińskim. Nie było człowieka
bardziej od niego związanego
z ustrońskim wielkim piecem
hutniczym, wytrwale go modernizował, podnosił, znalazł
sposób na wykorzystywanie
gazu wielkopiecowego, który
zamiast uchodzić bezużytecznie, zaczął suszyć i prażyć
rudę. Hohenegger dostosowywał również ustroński piec
do nowej technologii wytopu,
opartej na węglu kamiennym
i koksie, a także zrewolucjonizował tutejsze odlewnictwo,

BIBLIOTEKA POLECA
Violetta Ozminkowski – „Maria Czubaszek.
W coś trzeba nie wierzyć”
Nie do końca klasyczna biografia popularnej satyryczki. Wojciech Karolak nic
nie zmienił w pokoju żony od jej śmierci. Autorce książki udało się wejść w ten
zatrzymany świat, poznać archiwum
pisarki i namówić na szczere rozmowy
jej najbliższych. Ukazuje tę niezwykłą
osobowość jako człowieka. Piekielnie
inteligentnego, ale i poranionego, pełnego kompleksów i wad, przyzwyczajeń
i nałogów.

instalując specjalne piece szybowe, które zastąpiły stosowaną dotąd metodę czerpania
surówki do odlewów prosto
z otwartej „piersi” wielkiego pieca, co wydaje się dziś
niewyobrażalne i niebezpieczne! Ponadto za rządów Hoheneggera podjęto decyzję
o założeniu w dolnym Ustroniu (w miejscu późniejszej
Kuźni) słynnego arcyksiążęcego Zakładu Budowy Maszyn,
a także rozbudowano walcownię żelaza, która działała
na terenie dzisiejszego Nadleśnictwa. Na zdjęciu z lewej
strony pozuje syn Ludwiga
– Adolf, który przez lata figurował w naszej gablocie jako
jeden z bliżej nieznanych hutmistrzów. Adolf (1840-1916)
był inżynierem górniczym
i hutniczym, który przez 12 lat
kierował ustrońską Walcownią „Hildegardy” w latach jej
największego rozkwitu, aż do
przeniesienia tegoż zakładu do
Trzyńca w 1877 r. Warto dodać,
iż podobizna Ludwiga powstała w Wiedniu pod koniec lat 20.
XIX w., jako dagerotyp, którego nasz egzemplarz jest kopią.
Sądząc po dziurkowaniach,
zdjęcia pochodzą z dokumentacji kadrowej obu panów.
A już za tydzień rozpocznę
prezentację nowej serii unikatowych, niepublikowanych
ujęć, na których zobaczymy
między innymi Jana Cholewę
w młodości.
Alicja Michałek
Muzeum Ustrońskie

tel 33-854-23-40
www.biblioteka.ustron.pl
(katalog online)

James Hibbero – „Ogień nie zabije smoka”
Serial „Gra o tron”, na podstawie sagi
fantasy George'a R.R. Martina, był jednym
z najpopularniejszych filmów ostatnich
lat. James Hibberd był obecny na planie
zdjęciowym od pierwszego do ostatniego
serialowego klapsa. Opierając się na ponad 50 wywiadach, nieznanych szerokiej
publiczności zdjęciach i zakulisowych
rozmowach z producentami, obsadą
i całą ekipą serialu, przedstawia historię
powstania jednego z najdroższych filmów
telewizyjnych w historii.

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)
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18 marca 2021 r.

Widok z ratusza, wzniesionego w 1894 r. na centrum Ustronia, w głębi kościół pw. św.
Klemensa. 1902 r.

CZYM ZAJMOWALI SIĘ RADNI
160 LAT TEMU?
Rocznicowo o Wydziale Gminnym
Na łamach naszej gazety prezentowane są na bieżąco najważniejsze dla
mieszkańców Ustronia sprawy, a może
warto czasem zainteresować się, czym
zajmowali się tu nasi przodkowie? Aby
to prześledzić trzeba by dotrzeć do wielu opracowań historii naszego miasta,
a dziś przypominamy działania radnych
z jednego roku – tak rocznicowo, dzięki zachowanej w Muzeum Ustrońskim
„Protokolnej książce posiedzeń gminnych
gminy Ustroń zacząwszy od 19 marca
1861”. Początkowo protokoły pisane
były po niemiecku, a pierwszym przełożonym Wydziału Gminnego w Ustroniu
(nazywanym też przewodniczącym lub
burmistrzem) był Józef Cińciała, który
sprawował ten urząd w latach 1861–1873.
Wówczas było dwunastu członków Wydziału Gminnego, a od 1867 r. osiemnastu,
co zależało od ilości osób uprawnionych
do głosowania w danej miejscowości.
Pierwsze posiedzenie dotyczyło przede
wszystkim nabycia gruntu na plac targowy, gdzie później wystawiono ratusz.
Równocześnie ustalono roczne pobory
urzędników gminnych.
Następne posiedzenie Wydziału, zorganizowane 10 maja tego roku, poświęcone
było urządzeniu dróg i chodników dla
ruchu pieszego w tej miejscowości, aby
„drogi o każdej porze roku były zdatne
do użytku”. Podkreślano uciążliwości
wynikające z ich dotychczasowego stanu,
zwłaszcza dla pieszych. Przy złej pogodzie były one tak zniszczone, że „trzeba
z trudem się poruszać przez błoto i brud”.
Postanowiono zasypać żwirem chodniki
i wykonać osłony (krawężniki) przy drodze biegnącej przez centrum. W niektórych miejscach droga była tak wąska,
18 marca 2021 r.

		

że ledwo przejezdna dla jednego wozu
konnego i aby stworzyć chodnik należało ściąć stojące na przeszkodzie drzewa
i przesunąć studnię. Podkreślono, że obowiązkiem gminy jest utrzymanie czystości
i porządku w tej miejscowości. Zdecydowano, aby przy okazji renowacji głównej
drogi i jej poboczy wyremontować chodnik biegnący wzdłuż potoku Bładnica
i potraktować go jako promenadę dla pieszych, którzy „chcieliby z dala od natłoku
wozów konnych uniknąć głównej drogi
i jej kurzu”. Jednogłośnie postanowiono
natychmiast rozpocząć wyżej wymienione
inwestycje.
Tematem kolejnego posiedzenia było
rozporządzenie c.k. Rządu Krajowego
w Opawie z listopada 1860 r. w sprawie
założenia w większych miejscowościach
szkół zawodowych dla dziewcząt. Wydział Gminny w Ustroniu, mimo zrozumienia dla tej sprawy postanowił jej nie
realizować, bo znacznie przekraczała ona
możliwości finansowe gminy. Uchwalono, że w ramach istniejących szkół
powszechnych nauczycielki będą udzielać
dziewczętom nauki w zakresie kobiecych
robót ręcznych, co zaspokajało życzenia
rodziców.
W dniu 2 września 1861 r. postanowiono, „wesprzeć w istotny sposób przedsięwzięcia kuracyjne tutejszej gminy
i powzięto zamiar wzniesienia pomieszczenia kuracyjnego”. Zdecydowano podjąć kredyt w wysokości 8.000 florenów.
Członkowie Wydziału byli przekonani, że
„opłaty kuracyjne dają pełną gwarancję
zapłacenia odsetek od podjętego na kredyt
kapitału”. Gmina planowała przejąć cały
majątek kuracyjny, po to „żeby była ona
w stanie czynić starania o wygody dla gości
kuracyjnych i możliwie największego po-

wodzenia uzdrowiska”. Inwestycja ta nie
została wówczas zrealizowana ze względu
na sprzeciw Komory Cieszyńskiej, która
obawiała się konkurencji, ponieważ czerpała zyski z kąpieli żużlowych. Aby zwiększyć dochody gminy postanowiono zwrócić się z prośbą do Urzędu Powiatowego
o pozwolenie na urządzenie w następnym
roku sześciu jarmarków. Na kolejnym
posiedzeniu przedstawiono preliminarz
gminny i zastanawiano się jak zmniejszyć
wydatki, a powiększyć dochody. Zaznaczono, że przychód uzyskuje się przede
wszystkim z podatku „odszkodowawczego” (jego wysokość zależała od rozliczeń
gminy z kasą państwową z jednej strony
i z płatnikami podatku konsumpcyjnego
z drugiej strony), z dzierżawy gminnych
terenów łowieckich oraz z opłat targowych. Wśród wydatków gminnych sporą
kwotę (439 florenów) zajmowały pobory
urzędników gminnych i pomocników,
wśród których wymieniono: przewodniczącego gminy, dwóch radnych, kasjera
i podatkowego, lustratora bydła i nadzorcę podatku konsumpcyjnego, posłańca
gminnego, listonosza i położną. Zwrócono
uwagę na brak miejsca na odpowiednią lokalizację cotygodniowych targów, dotychczas urządzanych przy drodze powiatowej,
co groziło niebezpieczeństwem. Pożądany był zakup parceli w centrum gminy
i zagospodarowanie jej na targ. Należało
też powiększyć ilość pokoi gościnnych,
z czego byłby zysk indywidualny i gminny.
Zainteresowanych dawnymi dziejami
naszego miasta informujemy, że 20 lat
temu – również rocznicowo wydano
książkę „Dzieje Wydziału Gminnego
w Ustroniu w latach 1861-1939”, którą
można wypożyczyć w bibliotece.
Opracowanie: Lidia Szkaradnik

Wylewy rzeki Wisły sprawiały mieszkańcom
wiele problemów, co było niejednokrotnie tematem debat radnych. Widokówka
z 1902 r.
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CZY SPRZEDAWCY SEGREGUJĄ?
Sortowanie odpadów, a zwłaszcza kartonów po towarach to konieczność. Czy sprzedawcy są wyczuleni na potrzebę segregacji opakowań? Poprosiliśmy o wypowiedzi
właścicielki ustrońskiego sklepu i hurtowni:

Sklep zielarski: Zauważam już od kilku
lat, że większość klientów przychodzi po
zakupy z siatkami. Do rzadkości należy,
że ktoś prosi o foliówkę, to mam jeszcze
jakiś zapas, więc doliczam do kwoty za
zakupione zioła czy suplementy. Czasem
wykorzystuję kartony, w których otrzymałam towar od producenta lub z hurtowni
i są one opakowaniem artykułów dla
klienta. Nieraz kupowane są produkty
niewielkich rozmiarów, więc mieszczą się
nawet w torebce. Wiele osób przyjeżdża
samochodem, który zostawia na pobliskim
parkingu, a zakupione pojedyncze torebki
ziół, czy butelki suplementów kupujący
zabierają do ręki. Towar w butelkach
szklanych jest w kartonach zabezpieczany
folią bąbelkową, którą również później
wykorzystuję do ponownego zapakowania
kupowanych butelek. Czasem pozostaje
sporo kartonów i zabiera je do spalenia
mieszkaniec pobliskiego osiedla.
Hurtownia elektryczna: Sama od lat
segreguję opakowania po żywności i chemii gospodarczej których jest najwięcej
w domu. Mam kompost, więc bioodpadów
nie wystawiam firmie odpowiedzialnej za
wywóz śmieci, a w hurtowni segregacja
odpadów też jest możliwa. Od co najmniej
dwóch lat wcale nie nabywam foliówek,
by zapakować towar klientom.
Jest taka tendencja od jakiegoś czasu, że

niektórzy producenci też starają się stosować ekologiczne opakowania. Ograniczają
kolorowe farby na kartonach, zauważa
się też mniej foliowych jednorazowych
blistrów oraz plastikowej i stalowej taśmy
do pakowania paczek. Przy towarach
szklanych wypełnienie w paczkach stosuje
się z wymiętego szarego papieru, a nie jak
dotychczas z folii bąbelkowej. Kartony są
łączone klejem, lub powierzchnie ściśle do
siebie dochodzą i są zamykane jak koperty.
Na towary wymagające większej ochrony
przed uszkodzeniem stosuje się specjalne
opakowania, które powstają w ten sposób,
że pomiędzy dwa kartony klei się jeszcze
jedną powierzchnię marszczoną. Trzeba
jednak przyznać, że plastikowych opakowań producenci jeszcze za dużo używają.
Natomiast klienci coraz częściej noszą
własne siatki na zakupy, zwłaszcza starsi
ludzie. Drobny towar pakujemy do torebek
papierowych lub foliowych, w których
czasem dostajemy artykuły od producentów. Elektrykom kupującym większe ilości
materiałów pakujemy je do różnych pudeł,
pozostałych po wypakowaniu wyrobów od
fabrykanta. Większość elektryków przychodzi ze swoimi skrzynkami, zwłaszcza
gdy kupują sporą ilość drobnych elementów. Pozostałe opakowania, w których dostaliśmy sprzęt od producenta, a nie zostały
one wykorzystane do pakowania zakupów

dla klientów, segregujemy oddzielnie
jako papier i plastyki. Gdy nazbiera się
kilkanaście worków, to zabiera je Zakład
Komunalny i obciąża hurtownię kosztami.
Od prawie 20 lat mamy specjalne
zielone pojemniki na baterie, które odbiera
firma „Reba” Organizacja Odzysku S.A. ,
lecz największy problem stanowią zużyte
żarówki i wszelkie szkodliwe odpady elektryczne, które przynoszą do nas klienci,
a my tego nie możemy odbierać, bo ustawowo mamy zakazane przyjmowanie
elektrośmieci. Jedynie wielkopowierzchniowe sklepy mają obowiązek przyjąć bezpłatnie baterie, żarówki energooszczędne,
świetlówki oraz zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś
na prąd lub na baterie np. telefony, zabawki, gadżety elektroniczne itp. W Ustroniu
w Biedronce i Tesco po wejściu do sklepu
zlokalizowano opisane kosze na tego typu
odpady. Są to jednak sklepy oddalone
od centrum, więc zwłaszcza dla osób
starszych i niezmotoryzowanych dotarcie

do nich z jedną lub kilkoma żarówkami
i bateriami może stanowić problem.
Od redakcji: Poprosiliśmy pracowników Wydziału Środowiska i Rolnictwa
o rozważenie możliwości lokalizacji
punktu zbiórki elektrośmieci w centrum
miasta i czekamy na właściwą decyzję, o
czym poinformujemy Czytelników.
Tekst i zdjęcia: Lidia Szkaradnik
11/2021/5/R
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Fot. MDK „Prażakówka”

2 MEDALE
6 i 7 marca odbyły się w Łodzi lekkoatletyczne Halowe Mistrzostwa Śląska
Młodzików i Dzieci Starszych, podczas
których tyczkarze MKS Ustroń udowodnili, że mogą kroczyć śladem starszych,
utytułowanych zawodników klubowych.
Weronika Chrapek i Patryk Polok zdobyli
złote medale, a jako pierwsza gratulowała
im sukcesu trenerka Magdalena Kubala.
Weronika wystartowała w kategorii młodziczek (2006-2007) i zwyciężyła dzięki
pokonaniu wysokości 2,72 metra. Patryk
wygrał w kategorii chłopców starszych
(2008-2009), przeskakując poprzeczkę na
wys. 1,92 m.
(mn)

SUKCESY
TANECZNE
Formacja „ECHO” wróciła z Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca „VIVERSO”,
zdobywając miejsce tuż za podium. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy w końcu
spotkać się na żywo i zaprezentować. Oby
więcej takich wyjazdów, spotkań oraz
tanecznych chwil. Dzieciaki potrzebują
konfrontacji, aby mogły się rozwijać.
MDK „Prażakówka”

3 KOLORY
W weekend odbyły się w Zabrzu Halowe Mistrzostwach Śląska Młodzików
w tenisie ziemnym. Z bardzo dobrej strony pokazali się zawodnicy UKS Beskidy
Ustroń, zdobywając cztery medale we
wszystkich kolorach. W turnieju singlistek
bez straty choćby jednego seta złoto i tytuł mistrzowski wywalczyła Sara Husar.
W turnieju debla razem z Adrianną Struzik
przegrała tylko w finale. Po zaciętym boju
dziewczyny zajęły 2. miejsce i stanęły
na drugim stopniu podium ze srebrnymi
medalami. W deblu wystartowała również
Julia Grochowska i Jakub Zagół, którzy
zdobyli brązowy medal.
(mn)

KONIEC
SEZONU

Sezon narciarski 2020/2021 za nami.
Starty w zawodach zakończyliśmy imprezą klubową. 7 marca na stoku Siglany
rozegraliśmy zawody klubowe. Pogoda
dopisała i mogliśmy wszyscy się świetnie
bawić i świętować sukcesy.
Gorąco dziękujemy: • Zawodnikom za
ciężką pracę włożoną w treningi i zawody;
• Rodzicom za poświęcenie, motywację
i pracę na rzecz klubu; • Trenerom Patrycji
Polak, Pawłowi Polak oraz Maciejowi
Ogonowskiemu za to, że mówią to czego
zawodnicy nie chcą słyszeć, widzą to czego zawodnicy nie chcą widzieć i tylko po
to, żeby zawodnicy zdobywali to o czym
marzą; • Zarządowi za pracę pełną poświęceń i wyrzeczeń; • Sponsorom Kubala,
QBL, Sanbud, M&A, Duo-Spaw, Dwór
Skibówki, Delicje oraz stoki narciarskie:
Siglany, Poniwiec, Czantoria za wspomaganie możliwości rozwoju naszych zawodników. Razem tworzymy jedną drużynę!
Zarząd SRS Czantoria Ustroń
18 marca 2021 r.

		

Weronika Pokorny, Mikołaj Śliwka, Vanessa Saniternik, Kacper Greene.
Fot. SRS Czantoria Ustroń
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CO NAS CZEKA

www.ustron.pl

18.03 18.00
			
19.03 18.00
			
20.03 15.30
			
28.03 9.00
			
28.03 9.00-13.00

Ustrońskie Spotkania Teatralne – „Kłamstwo”,
cena biletu 60 zł, MDK „Prażakówka”
Ustrońskie Spotkania Teatralne – „Miłosna pułapka”,
cena biletu 60 zł, MDK „Prażakówka”
Mecz piłki nożnej KS Kuźnia Ustroń – LKS Unia
Turza, stadion Kuźni
Walne zebranie Towarzystwa Wędkarskiego
Ustroń, ul. Sportowa 21
Skarby Stela – targi staroci, targowisko miejskie

10 lat temu - 17.03.2011 r.

W Ustroniu nawet psy zakładają maseczki!

OGŁOSZENIA DROBNE
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY - USTROŃ. 33-85453-98.
K OM AN DOR - Cies zyn,
ul.Stawowa 27 - szafy, garderoby, zabudowy wnęk z drzwiami
przesuwanymi i nie tylko... Zamów bezpłatny pomiar. RATY
0%. 728-340-518, (33) 854-2257. www.komandor.pl
Wykończenia wnętrz: kafelkowanie, malowanie, gładzie,
układanie podłóg, podwieszane
sufity, 500-212-193.
Kupię starocie, antyki PRL.
507-227-144.

Fot. Irena Paszek

Bagażówka - przeprowadzki
+ ekipa. Usługi transportowe.
601-478-108.
Cyklinowanie bezpyłowe parkietów, desek. Odnawianie
schodów. 666-989-914.
Mieszkanie widokowe 56m2
w centrum Wisły sprzedam lub
zamienię na mniejsze w Ustroniu. 880-547-470.
Kupię stare motocykle oraz
wszystkie części. 507-227144.
Pokój, łazienka, balkon, parking, internet, blisko centrum
na dłuższy czas do wynajęcia.
505 201 564.

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

DYŻURY APTEK
Dyżur w godzinach 8.00-20.00

Apteki dyżurujące w niedziele i święta:

POETYCKO I MALARSKO
Wystawa jest bardzo różnorodna, oczywiście dominuje malarstwo,
ale są też prace wykonane innymi technikami. (…) Na wystawie
swe prace zaprezentowali: Dominika Gorzołka, Zbigniew Niemiec,
Andrzej Georg, Andrzej Daszek, Ireneusz Czyż, Wiktor Pasterny,
Renata Kubok, Teresa Skrzypulec, Herbert Czeglarek, Lidia Szkaradnik, Dagmara Choroba, Iwona Dzierżewicz-Wikarek, Beata
Sikora-Małyjurek, Włodzimierz Janota, Dariusz Gierdal, Elżbieta
Szołomiak, Karol Kubala, Aneta Żwak, Bogusław Heczko, Zygfryda
Bąkosz, Danuta Gawlińska, Kazimierz Wawrzyk, Andrzej Malec,
Barbara Majętny, Magdalena Piechowiak, Anna Bodziuch, Anna
Chrapek, Janina Dorighi, Zofia Sokół, Martyna Cichoń, Janina Hazuka, Sylwia Cieślar, Bogusława Lazar, Zoia Sokół, Wanda Węglorz
i jej podopieczni. (…)
SPARTAKIADA
W środę, 2 marca odbyła się Spartakiada Zimowa zorganizowana
przez Szkołę Podstawową nr 3 w Ustroniu Polanie. Uczniowie startowali w slalomie gigancie oraz w konkursie ,,Zjazd na byle czym’’.
Klasyfikacja dziewcząt: 1. Agnieszka Hyrnik, 2. Ola Ziółkowska, 3.
Ewa Kocyan. Klasyfikacja chłopców: 1. Grzegorz Hussar, 2. Gabriel
Szablewski, 3. Robert Gomola. Impreza udała się wspaniale. Była
piękna, słoneczna pogoda, każdy z uczestników otrzymał drożdżówkę
oraz mógł ogrzać się przy gorącej herbacie.
ZWYCIĘSKA BITWA
Z niejednego scenicznego pieca chleb jedli. Karolina Kidoń
o czarnym głosie, przez branżowe pisma uznawana za jedną
z najlepszych wokalistek, Zdzisław Baguda, bas, który chce śpiewać
pop, Martyna Franek, marząca o karierze piosenkarki, artystka
zespołu folklorystycznego, wygrali poprzedni odcinek „Bitwy na
głosy”. Razem z pozostałą trzynastką uczestników i Haliną Mlynkovą
brawurowo zaśpiewali „Waka, waka” Shakiry. Jak ocenili widzowie,
zespół najlepiej zaprezentował się jako całość.
MAŁO SZACHISTÓW
W czwartek, 10 marca 2011 r. W MDK „Prażakówka” rozegrany
został VI Międzyszkolny Turniej Szachowy o tytuł Indywidualnego
Mistrza Ustronia Juniorów na rok 2011. W turnieju wzięło udział
28 uczniów reprezentujących 7 ustrońskich szkół: SP-1, SP-2,
SP-3, SP-5, SP-6, G-1, G-2. Turniej rozegrany został tradycyjnie
systemem szwajcarskim, 7 rund z przyspieszonym tempem gry – po
8 min. na partię. W klasyfikacji generalnej Mistrzostw zwyciężył
uczeń SP-2 – Bartosz Troszok – 6 pkt. Kolejne miejsca zajęli: 2.
Jan Śliwka – 6 pkt (SP-1), 3. Patryk Burawa – 6 pkt (SP-6), 4.
Marek Goryczka – 5 pkt (G-2), 5. Miłosz Dyka – 4,5 pkt (SP-1),
a tyle samo punktów zdobył Kamil Duda – reprezentujący G-2, ale
gorszą punktacją pomocniczą zajął szóste miejsce. Wybrała: (lsz)
11/2021/6/R

20-21.03		 Centrum						ul. Daszyńskiego 8 			 tel. 33 854-57-76
27-28.03		 Rumiankowa						ul. Skoczowska 76			tel. 33 300-30-40
3-4.04				 Centrum						ul. Daszyńskiego 8 			 tel. 33 854-57-76
5.04 					 Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1 		tel. 33 856-11-93

APTEKA czynna 24 h znajduje się w Cieszynie na ul. Bobreckiej
27 (obok Kauflandu) „PRIMA”, tel. 33 858-27-65.
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PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE
Program Czyste Powietrze jest skierowany do właścicieli nieruchomości, którzy planują wymianę starych pieców i kotłów na
paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych
by efektywnie zarządzać energią. Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie
emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Działania te nie tylko pomogą
chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet,
dzięki oszczędnościom finansowym. Dotacje są udzielane za
pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Program przewiduje dofinansowania na:
• źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
• instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
• wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
• mikroinstalację fotowoltaiczną,
• ocieplenie przegród budowlanych,

• stolarkę drzwiową i okienną,
• dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).
Szczegóły dotyczące programu można uzyskać dzwoniąc na
infolinię: tel. (32) 60 32 252 bądź też na stronie internetowej
https://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci-czp.html
Według obowiązujących od połowy maja nowych zasad
programu „Czyste Powietrze” 2.0, osoby fizyczne (właściciele
lub współwłaściciele domów jednorodzinnych) o dochodach
miesięcznych do 1400 zł/os. (gospodarstwa wieloosobowe) lub
do 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe), mają szansę na dotację do 60 proc. poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji
(maksymalnie 37 tys. zł). Burmistrz Miasta Ustroń informuje, że
mieszkańcy Miasta Ustroń, którzy zamierzają składać wnioski
o przyznanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach np. Programu
„Czyste Powietrze” mogą złożyć żądanie ( wniosek) wydania
zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu
przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
Zaświadczenia dla mieszkańców Miasta Ustroń będą wydawane
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu mieszczący się przy ul. Konopnickiej 40.
Wydział Środowiska i Rolnictwa

NAGRODĘ
za rozwiązanie krzyżówki

STRZYŻENIE + MODELOWANIE
ufundowała Katarzyna Lipowczan

firma Mobilny Fryzjer
Tel. 505 152 958

Mobilny fryzjer to idealne rozwiązanie dla: zapracowanych pań
i panów, zabieganych mam, dzieci obawiających się wizyty
w salonie fryzjerskim, osób starszych, rencistów i emerytów.
Strzyżenie damskie, męskie, dziecięce,
fryzury weselne i okolicznościowe.
Nie taki dawny Ustroń, 2005 r.

Fot. M. Niemiec

Mobilny fryzjer z dojazdem do klienta!

K R Z Y Ż Ó W K A
50

zł

50

zł

50

zł

50

zł

POZIOMO: 1) postać z wierszy Zbigniewa Herberta,
8) wyniosły szczyt w Tatrach Wysokich, 9) poranna w wojsku,
10) za grzechy, 12) spotkasz tam hazardzistów, 14) atrybut
rycerza, 15) spad-stromizna, 16) strój karateki, 19) świat
mistyczny, 22) kolega etnografa, 23) kurort nad Morzem
Czarnym, 24) w kolanie.
PIONOWO: 2) turystyczny monopolista w PRL-u, 3) Borneo-Bali- Sumatra, 4) nad kuchnią, 5) buźka zwierzaka, 6) znany
klub sportowy z Belgradu, 7) wśród literatów, 11) górale
z Orawy, 13) placówka dyplomatyczna, 17) boisko o sztucznej nawierzchni, 18) imię żeńskie, 20) o poranku na trawie,
21) tytułowy król z dramatu Szekspira.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy do 26 marca.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 9

KWIATY DLA KOBIET
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Ewa Bajorek z Ustronia, ul. Błaszczyka. Zwycięzców zapraszamy po nagrody po wcześniejszym umówieniu
się telefonicznie, tel. 33 854-34-67.
18 marca 2021 r.

		

* Wysyłając rozwiązanie krzyżówki zgadzasz się na przetwarzanie twoich danych osobowych na potrzeby konkursu.
Twoje dane będą przetwarzane tylko przez czas trwania konkursu. Administratorem twoich danych jest Gazeta
Ustrońska z siedzibą w Ustroniu, ul. Rynek 4. Masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji możesz uzyskać w redakcji Gazety Ustrońskiej.
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DWA
WZMOCNIENIA

W sobotę szóstego marca ustrońska
Kuźnia rozegrała siódmy i jednocześnie ostatni mecz sparingowy w ramach
przygotowań do rundy rewanżowej. Rywalem podopiecznych trenera Mateusza
Żebrowskiego był Beskid Andrychów,
a więc trzecia siła małopolskiej czwartej
ligi. Spotkanie to zakończyło się remisem,
a jedyną bramkę dla Kuźni zdobył Bartosz
Iskrzycki.
W zimowej przerwie ustrońską Kuźnię
wzmocniło dwóch zawodników. Pierwszym z nich jest Kamil Szajter, który
poprzednio występował w drużynie
z Goleszowa, natomiast jego macierzystym
klubem jest LKS Rudnik. Co ciekawe, ten
niespełna 22-letni napastnik zdobywając
pięć bramek został najlepszym strzelcem
Kuźni podczas zimowych gier sparingowych. Drugim wzmocnieniem drużyny
prowadzonej przez szkoleniowca Mateusza
Żebrowskiego jest Dominik Olchawa,
który w rundzie jesiennej sezonu 2020/21
grał na chwałę zespołu z Nierodzimia.
Dwudziestoletni wychowanek Beskidu

Brenna może występować na skrzydle oraz
boku obrony. Z Kuźnią pożegnał się za to
Paweł Sękowski, który rundę wiosenną

bieżącego sezonu spędzi na wypożyczeniu
w Spójni Landek.
Arkadiusz Czapek

Dominik Olchawa.

Kamil Szajter.

Fot. KS„Kuźnia”

Fot. KS„Kuźnia”

TERMINARZ ROZGRYWEK IV LIGA

Andrzej Czyż zawodnik drużyny młodzików
Klubu Sportowego Kuźnia Ustroń otrzymał
zaproszenie na konsultację szkoleniową
w formie gry wewnętrznej. 16 marca znalazł
się w grupie 58 młodych piłkarzy U12, którzy
zaprezentowali swoje umiejętności podczas
meczu kontrolnego na Stadionie Śląskim
w Chorzowie.
Fot. KS. Kuźnia

WIOSENNE MECZE
I ZAPISY
W sezonie 2020/2021 rozgrywki w skoczowskiej klasie A, w której występuje
KS Nierodzim, zostały podzielone na dwa
etapy. W rundzie wstępnej drużyny mają
rozegrać 18 kolejek, z czego 16 odbyło się
jesienią. Wiosenne mecze Nierodzim rozegra 3 kwietnia w Pogwizdowie z tamtejszą

13.03.2021
20.03.2021
27.03.2021
03.04.2021
10.04.2021
17.04.2021
24.04.2021
01.05.2021
08.05.2021
15.05.2021
22.05.2021
26.05.2021
29.05.2021
05.06.2021
12.06.2021

godz. 15:30
godz. 15:30
godz. 11:30
godz. 13:00
godz. 17:00
godz. 17:00
godz. 17:00
godz. 17:00
godz. 17:00
godz. 17:00
godz. 17:00
godz. 18:00
godz. 17:00
godz. 17:00
godz. 11:00

MKS Iskra Pszczyna - KS Kuźnia Ustroń
KS Kuźnia Ustroń - LKS Unia Turza
TS Podbeskidzie II Bielsko-Biała - KS Kuźnia Ustroń
KS Kuźnia Ustroń - KP GKS II Tychy
KS Kuźnia Ustroń - LKS Czaniec
KS Kuźnia Ustroń - LKS Orzeł Łękawica
LKS Unia Książenice - KS Kuźnia Ustroń
KS Kuźnia Ustroń - LKS Drzewiarz Jasienica
GKS Radziechowy-Wieprz - KS Kuźnia Ustroń
LKS Jedność 32 Przyszowice - KS Kuźnia Ustroń
APN Odra Wodzisław - KS Kuźnia Ustroń
KS Kuźnia Ustroń - KS Spójnia Landek
KS Kuźnia Ustroń - LKS Bełk
MRKS Czechowice-Dziedzice - KS Kuźnia Ustroń
KS Rozwój Katowice - KS Kuźnia Ustroń

Olzą i 11 kwietnia na własnym boisku
z Błękitnymi Pierściec. W rundzie wstępnej drużyny podzielone są na dwie grupy,
w których prowadzona jest odrębna
klasyfikacja. W każdej grupie zespoły
w systemie każdy z każdym rozgrywają mecz
i rewanż. W drugiej rundzie pięć najlepszych zespołów z każdej grupy zmierzy
się w grupie mistrzowskiej, a pozostałe zagrają w grupie spadkowej. W obu grupach
zespoły zagrają z drużynami którymi nie
spotkały się w pierwszej rundzie. Punkty
i bramki z I rundy uzyskane z zespołami,

które awansowały do tej samej grupy zostają zaliczone do II rundy.

* * *

KS Nierodzim ogłasza nabór do grup
młodzieżowych i zaprasza dzieci, które
chcą trenować, uprawiać sport w grupie
rówieśników, rozpocząć przygodę z piłką. Można się zapisać do żaków (201413), orlików (2012-11) lub młodzików
(2010-09). Klub organizuje również zajęcia
w ramach piłkarskiego przedszkola dla
dzieci z roczników 2015-2017. Więcej
informacji: tel. 504 542 507.
(mn)
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