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Z SZACUNKIEM 
DLA WSPÓLNEJ 

MATKI  
22 kwietnia przypada Międzynarodowy 
Dzień Matki Ziemi, w którym warto się 
zastanowić, co robimy na co dzień, 
aby chronić przyrodę i dbać o nasze 
najbliższe otoczenie. Przecież każdy 
z nas zanieczyszcza środowisko natu-
ralne, więc to święto może być dniem 
na zastanowienie jak ten destrukcyjny 
proces zminimalizować, chociażby przez 
racjonalne zakupy i właściwą segregację 
odpadów. 

To święto zostało ustanowione w 2009 
r. przez ONZ, jednak  jego idee były 
propagowane już wcześniej w wielu eu-
ropejskich krajach, przykładowo w Polsce 
od 1990 r. Z tej okazji organizowane 

W numerze m.in.: Książ-
ki dla biblioteki od Buz-
ka, Olbrychta, burmistrza  
i radnych, Bulwary w no-
wej odsłonie, Szczepienia 
przeciw wściekliźnie, Szkło 
cennym surowcem, Ptasia 
grypa, Hodowla groszku na 
parapecie, Wspomnienie  
o Stasiu Lebiedziku, Kuźnia 
poszła za ciosem.    
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NIEZWYKŁY OŚRODEK 
DLA NIEPOWTARZALNYCH DZIECI

Ustrońska piramida motywem ekologicznego patchworku w wykonaniu Ágnes Nagy podczas 
warsztatów on-line w MDK „Prażakówka”. 

W roku 2002 do Ośrodka uczęszczało 
12 uczniów, 10 lat później 43, a w 2020 
roku było ich już 81. Nie można nie wspo-
mnieć o punkcie wczesnego wspomagania 
rozwoju w Ośrodku, w którym odbywają 
się zajęcia stymulujące rozwój psychoru-
chowy oraz społeczny dziecka niepełno-
sprawnego. Punkt, z którego korzystają 

mieszkańcy całego powiatu cieszyńskiego 
oferuje kompleksową pomoc, mającą 
na celu usprawnianie dziecka od chwili 
wykrycia niepełnosprawności do podję-
cia nauki w szkole, a także współpracę z 
rodziną dziecka. W 2006 roku z Punktu 
skorzystały 24 osoby, w 2016 – 206,  
a w 2020 – 460. 

Gdyby było normalnie, to w przedszkolach, szkołach i w domu kultury trwałyby już 
próby przed koncertem „Dzieci Dzieciom, Dzieci Rodzicom”, najstarszą cykliczną 
imprezą kulturalną odbywającą się w naszym mieście. Z powodu Covid-19 już 
drugi raz z rzędu koncert nie odbędzie się, a przez to mieszkańcy Ustronia i Śląska 
Cieszyńskiego nie będą mieli okazji wesprzeć działalność Towarzystwa Opieki nad 
Niepełnosprawnymi. To dzięki temu stowarzyszeniu od początku istnienia samo-
rządu, w naszym mieście dzieci niepełnosprawne i ich rodziny nie są pozostawione 
same sobie. Do roku 2002 prowadzono działalność tylko dzięki środkom pozyskanym 
przez TONN, m.in. podczas wspomnianej imprezy Dzieci Dzieciom, kwest przed 
cmentarzami, organizowanymi 1 listopada i koncertu charytatywnego światowej 
sławy pianisty Adam Makowicza. Kiedy państwo zaczęło przekazywać subwencję 
oświatową na dzieci niepełnosprawne realizujące obowiązek edukacyjny, można 
było trochę odetchnąć, jednak Towarzystwo nie spoczęło na laurach, wciąż pozy-
skiwało i nadal pozyskuje środki zewnętrzne do realizacji różnych projektów i żeby 
utrzymać świetlicę dla dorosłych wychowanków Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczo-
-Rehabilitacyjnego w Nierodzimiu. Otrzymuje wsparcie z miasta i z przekazanego 
przez osoby prywatne 1 procenta (KRS 0000099847).

W minioną sobotę podziwialiśmy ustroń-
skiego mistrza kierownicy na szklanym 
ekranie. Kajetan Kajetanowicz był bo-
wiem gościem popularnego telewizyjnego 
show muzycznego w którym nie tylko 
dobrze się bawił, ale i z dumą reprezen-
tował miasto.                Więcej na str. 16.
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Dwukrotnie w roku organizo-
wane są tam pochówki dzieci 
nienarodzonych. Ostatnio taka 
uroczystość odbyła się 15 kwiet-
nia.   
 
Na rynku w Skoczowie zainsta-
lowano wystawę planszową pod 
hasłem: “Śląsk – droga do Nie-
podległej”. Zawiera 25 plansz  
i pokazuje wydarzenia związane 
ze 100-leciem powstańczych 
wydarzeń na Śląsku. Dostępna 
jest do 20 maja. 

Pierwszy opis cieszyńskiego 
zamku pochodzi z XVII wieku 
i znajduje się w kronice Jaku-
ba Schickfussa. Budowla była 
wtedy obwarowana. Zburzono ją  
w XIX wieku i zbudowano nowy 
zamek istniejący do dziś.  (nik)

przyjąć szczepionki przeciwko 
Covid-19.
    
Na przełomie maja i czerwca 
planowane jest otwarcie Domu 
Ludowego w Pogwizdowie.  
W ostatnim czasie obiekt został 
poddany gruntownej moder-
nizacji, która kosztowała 2,2 
mln zł. Budynek był własnością 
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej  
i został wybudowany społecznie 
w połowie lat 30. ubiegłego 
wieku. Nosił imię ówczesnego 
wojewody śląskiego Michała 
Grażyńskiego.

Antosia Kraszewska z Cieszyna 
ma 10 lat i jest bardzo utalen-
towana muzycznie. Ostatnio 
nagrała piosenkę pod opieką 
muzyka i dyrygenta Piotra Rubi-

ka. Była to nagroda w konkursie 
internetowej szkoły języka an-
gielskiego. 

Rzeczki Bobrówka i Puńcówka 
oraz kilkanaście potoków płynie 
w gminie Goleszów. Radoń ma 
2,5 km długości, Lesznianka – 
3,5 km, Kisielówka – 2,2 km, 
a Zimne Wody i Równia – po 
2 km.

Jeszcze w tym roku na terenie 
gminy Goleszów, będą gotowe 
tzw. Hotspoty, czyli punkty do-
stępu do darmowego Internetu. 
Będzie ich 13, głównie przy 
szkołach podstawowych.
 
Jesienią 2018 roku na cmentarzu 
komunalnym w Cieszynie po-
wstał Grób Dzieci Utraconych. 

to i owo
z 

okolicy

Ostatecznie będą trzy punk-
ty szczepień powszechnych  
w powiecie cieszyńskim. Takie 
miejsca szykowane są w Cie-
szynie (hala sportowa na Małej 
Łące), Skoczowie (Zespół Szkół 
na Bajerkach) oraz w Bąko-
wie (remiza (OSP). Niebawem 
powinny rozpocząć się zapisy 
chętnych, którzy zdecydują się 

*  *  *
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*  *  * *  *  *
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*  *  *

*  *  *

1 procent podatku mo-
żemy 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 orga-
nizacji pożytku publicz-
nego OPP” wpisujemy 
nazwę wybranego stowa-
rzyszenia 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 na-
szych 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.

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 Diakonia Kościoła ewangelicko-augsburskiego  
 w RP z dopiskiem w rubryce „Cel”: Ewangelickie 
 Stowarzyszenie „Maria-Marta” w Ustroniu
0000398339 Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AS”  z dopi- 
 skiem w rubryce cel szczegółowy: „AS”
0000260697 Ewangelickie Centrum Aktywności Lokalnej

UBEZPIECZENIA
OC, AC, MAJĄTKOWE

Ustroń, Daszyńskiego 11, tel. 579 905 297

16/2021/4/R

SZCZEPIENIE PSÓW PRZECIWKO 
WŚCIEKLIŹNIE 5-7 MAJA 2021 r.

Lipowiec	 5.05	(środa) 
  8.30  P. Tomaszko, ul. Lipowska 41
  8.50 - 9.00     „Bernadka” – most nad potokiem
    9.25     P Heller, ul. Nowociny 1
         9.45 - 10.15 Sklep Spożywczy ul. Lipowska 124

    10.25                  Róg ul. Leśnej i Spokojnej 
Goje	 	 5.05	(środa)
               11.30   P. Hławiczka, ul. Brody 85
Zawodzie 5.05	(środa)             
  12.00 – 12.15  P. Puzoń, ul. Szpitalna.
Hermanice	 5.05	(środa)                                            
  13.30  P. Gajdacz, ul. Katowicka 151
                     14.00 – 14.20 P. Sikora, ul. Skoczowska 6 
  14.45 – 15.15 P. Kowala, ul. Folwarczna 4
     (nowe miejsce szczepienia)  
Nierodzim	 5.05	(środa)	             
  15.00 –16.00 Przych. Weterynaryjna, ul. Potokowa 28                                                     
Centrum 6.05	(czwartek)             
  9.00 -  11.00 Przychodnia Weterynaryjna
  15.00 - 17.00      ul. Grażyńskiego 5 i  Gabinet Wetery- 
   naryjny Osiedle Centrum 3 
Jelenica		  6.05	(czwartek)                     
  12.20  Pod wiaduktem – ul. Jelenica      
  12.35 P. Cieślar –„U Jonka na Kępie” 
Poniwiec	 7.05	(piątek)
  15.00 – 15.30 P. Cichy, ul. Akacjowa 60     
Polana  11.30 Obok Motelu 
Jaszowiec 11.50 – 12.00 P. Szkaradnik, ul. Wczasowa 14
Równica  12.20 P. Pasterny
Polana  12.50 P. Śliwka, ul. Polańska 32
Dobka  13.30 Dawny sklep spożywczy
  14.10 Dobka Ślepa PKS    

Szczepieniu	podlegają	psy,	które	ukończyły	12	tyg.	życia.

Istnieje możliwość zaszczepienie psa p. wściekliźnie łącznie z innymi 
chorobami wirusowymi.
W	związku	 z	 epidemią	 koronawirusa	właściciele	 psów	muszą	mieć	 
zakryte	nos	 i	usta	maseczkami	oraz	 zachować	odstęp	od	 innych	osób	
min.	1,5	metra! W wypadku zaostrzenia przepisów epidemiologicznych 
szczepienie może zostać odwołane. 

Cena szczepienia: 35 zł

16/2021/3/R
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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

16/2021/1/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:
Stefania	Chwastek	 	 	 	 		lat 90  ul. Górecka
Czesława	Argalska	 	 	 	 		lat 78  os. Manhatan

*  *  *

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, mo-
dernizacja budynków, panele fotowoltaiczne, modele rozliczeń  
z zakładem energetycznym, magazyny energii, kotły elektro-
dowe, pompy ciepła, dotacje – Czyste Powietrze, Mój Prąd, 
ulga termomodernizacyjna). Po poradę można przyjść po 
wcześniejszym umówieniu się drogą mailową: biuro@oddy-
chajbeskidami.pl.

PORADNIA RODZINNA W USTRONIU
ul. Mickiewicza 1 

 • poszukuje 

LEKARZA W PEŁNYM WYMIARZE GODZIN 
do pracy w POZ. 

Tel. 33 3336061, e-mail: nzozustron@wp.pl

16/2021/2/R

W	imieniu	całej	Rodziny	
składam	podziękowanie	za	kondolencje	

od	osób	prywatnych,	organizacji,	
Pana	Burmistrza	Ustronia	

oraz	Przewodniczącego	Rady	Miasta	Ustroń	
w	związku	ze	śmiercią	

śp.	Bronisława	Brandysa
Mąż,	Ojciec,	Dziadek	

spoczął	w	ukochanym	przez	Niego	
zakątku	Ziemi	Cieszyńskiej,	zwanym	Żabim	Krajem.
Dziękuję	wszystkim,	którzy	pomogli	nam	w	czasie,

	kiedy	walczył	z	nieuleczalną	chorobą.	
Dziękuję	za	empatię,	zrozumienie	i	wsparcie	

w	naszej	trudnej	sytuacji.	

Ilona	Patlock-Brandys

16/2021/1/N

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci…”
Wisława Szymborska

                                                                                                                                                 
Małżonce	Krystynie	

oraz	Annie	i	Andrzejowi	
składam	

wyrazy	głębokiego	współczucia	po	śmierci	

śp.	Alojzego	Franka 

Burmistrz	
Miasta	Ustroń

16/2021/2/N

NIE PODAWAJ DANYCH 
OSOBOWYCH

Na stronie Miasta Ustroń na Facebooku czytamy, że do ratusza 
docierają informacje o niezidentyfikowanej grupie wyłudzającej 
od mieszkańców dane osobowe. Ludzie ci dopytują o informacje 
na temat wieku i klasy pieca opałowego, a także o numer tele-
fonu i inne dane, oferując rzekomo możliwość przystąpienia do 
programu „Czyste powietrze”. W komunikacie podkreślono, że 
nie są to przedstawiciele Urzędu Miasta Ustroń i nie posiadają 
upoważnienia burmistrza. „Uczulamy, aby nie podawać swoich 
danych osobowych obcym, gdyż mogą one zostać wykorzystane 
w nieuczciwy sposób” – ostrzega Urząd Miasta.                 (mn)

AKCJA KRWIODAWSTWA 
„ODDAJ KREW” 

Oddając jedną jednostkę krwi, ratujesz życie aż trzech osób. 
Oddając krew 4 lub 6 razy do roku, możesz uratować nawet 
24 osoby! Podziel się krwią! Już w najbliższy poniedziałek 
w Ustroniu kolejna okazja, żeby honorowo oddać krew. Pracow-
nicy Katowickiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
będą czekać w charakterystycznym autobusie na zdrowe osoby  
w wieku 18-65 lat. Należy pamiętać o zabraniu dowodu tożsa-
mości. Akcja potrwa na rynku od godz. 9 do 14.30. 

KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI 
35-LECIA MUZEUM USTROŃSKIEGO 
Muzeum Ustrońskie zaprasza dzieci do udziału w konkursie 

plastycznym z okazji 35-lecia Muzeum Ustrońskiego pt. „Mu-
zeum Ustrońskie w oczach dzieci”. Konkurs jest adresowany 
do dzieci w wieku od 6 do 10 roku życia. Udział w nim wziąć 
mogą zarówno przedszkola, szkoły, placówki edukacyjno-wy-
chowawcze jak i osoby indywidualne. Termin nadsyłania prac: 
do 18 czerwca 2021 r.
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PRZYJECHAŁY NOWE KSIĄŻKI

Marcin Janik i europoseł Jan Olbrycht, który 
o ulubionych książkach powiedział: – Pytanie 
o zainteresowania czytelnicze jest bardzo 
trudne, ponieważ niełatwo je skonkrety-
zować. Niestety, aktualnie mam zbyt mało 
czasu na czytanie i przeważnie staram się 
wykorzystywać każdą chwilę w podróży  
– w samolocie, czy w pociągu. Staram się 
czytać „równolegle” kilka książek. Zawodo-
wo bardzo mnie interesują analizy procesów 
politycznych, takie jak książki Anne Apple-
abum (np. „Zmierzch demokracji”). Bardzo 
lubię czytać biografie znanych postaci z życia 
politycznego i artystycznego, ale również 
moich kolegów – polityków którzy ostatnio 
chętnie wydają opisy swojego życia. Bardzo 
lubię sięgać do klasyki literatury – zarówno 
do Szekspira jak i  np. do Thomasa Manna. 
Ze współczesnej literatury zachwycił mnie 
ostatnio „Dżentelmen w Moskwie” autorstwa 
Amora Towlesa. To niezwykła książka amery-
kańskiego pisarza bezbłędnie odczytującego 
zawiłości „rosyjskiej duszy”. Zawsze wracam 
do książek Milana Kundery. Oczywiście, 
szczególnie w podróży, lubię czytać krymi-
nały – zarówno Agathę Christie, jak i współ-
czesnych autorów, takich jak Harlen Coben.  

16/2021/6/R

KIEROWCA C+E 
AUTOTRANSPORTER

Przyjmę kierowcę 
na autotransporter „lore”

Zarobki od 8 tys. netto. 
Jazda po UE, 

transport samochodów 
ciężarowych i osobowych

Więcej informacji: 
Maciej – 668 454 798

16/2021/5/R

Książki przekazane przez europosła Jerzego 
Buzka. 

W akcji wzięli udział radni Klubu Projekt 
Ustrroń: Bożena Piwowar, Daria Staniek, 
Dorota Walker, Marcin Janik, Aleksander 
Poniatowski, Roman Siwiec, Mirosław 
Szuba i Dariusz Śleziona oraz radni: Jolan-
ta Hazuka i Artur Kluz a także burmistrz 
Ustronia Przemysław Korcz. 

– W czasie pandemii w budżecie miasta 
brakuje pieniędzy i w tym roku przekazano 
mniej środków również na zakup ksią-
żek. Jako bibliotekarz-archiwista bardzo 
nad tym ubolewałam – wyjaśnia Dorota 
Walker. – Postanowiliśmy, że zamiast 
narzekać, wspomożemy naszą bibliotekę. 

Skontaktowano się z dyrektorem, żeby 
dowiedzieć się, jakie konkretnie książki 
są potrzebne i dokonano zakupu według 
listy. Udało się kupić wszystkie, w sumie 
37 nowości i kilka ponad to. Przewodni-
czący RMU Marcin Janik skontaktował się 

również z naszymi europosłami – Jerzym 
Buzkiem i Janem Olbrychtem i dzięki temu 
zbiory biblioteczne wzbogaciły się jeszcze  
o książki o tematyce śląskiej i europejskiej. 

Jak ocenia akcję dyrektor biblioteki? 
– Im więcej książek, tym lepiej – mówi 

Krzysztof Krysta. – Fundusze mamy moc-
no okrojone, a mieszkańcy czekają na nowe 
książki. Wiele osób korzysta z biblioteki 
systematycznie, wypożycza swój ulubiony 
gatunek, autorów, więc pozycje, które od 
dawna stoją na półce są już przeczytane. 
Ciągle musimy uzupełniać księgozbiór, bo 
mamy wyrobionych czytelników, z czego 
oczywiście bardzo się cieszę. Książki nie 
są tanie, a niektórzy czytają po kilka tygo-
dniowo. Gdyby nie biblioteka, nie mogliby 
oddawać się swojej pasji. 

Podczas rozmowy okazało się, że 
wszystkie osoby, które sfinansowały zakup 
nowych książek, lubią czytać. Uważają, 
że książki rozwijają, uczą, pomagają się 
zrelaksować, oderwać od codzienności. 
Szczególnie ważne jest, by czytały dzieci, 
choćby po to, by wzbogacić słownictwo 
i nauczyć się pisowni. Mimo że radni 
korzystają z ebooków i słuchają audioboo-
ków, to jednak najbardziej cenią kontakt  
z prawdziwą książką.             (cd. na str. 7)

23 kwietnia obchodzimy światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, ogłoszony przez 
UNESCO. Z tej okazji ustrońscy radni razem z burmistrzem miasta zorganizowali 
zbiórkę pieniędzy na zakup nowych książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
Jana Wantuły w Ustroniu. W poniedziałek po południu część z nich spotkała się  
z dyrektorem Biblioteki Krzysztofem Krystą.

W czytelni ustrońskiej biblioteki spotkali się: Jolanta Hazuka, Daria Staniek, Dariusz Śleziona, 
Krzysztof Krysta, Bożena Piwowar, Dorota Walker.                                              Fot. M. Niemiec
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3.798	825,65	zł	– takiego nakładu środ-
ków wymagało to wszystko, co cieszy dziś 
nasze oczy na lewym brzegu rzeki Wisły, 
do granic administracyjnych z miastem 
Wisła. Ale to jeszcze nie koniec wydatków 
i atrakcji, bowiem projekt będzie uzu-
pełniany w ramach programu „Rowerem 
przez Beskidy”. W sumie zmodernizowano 
ponad 7 kilometrów ścieżek, które zyskały 
nowe oznakowanie pionowe i poziome 
oraz oświetlenie poprawiające bezpieczeń-
stwo uczestników ruchu.

EKOLOGICZNE ŁAWKI I STOŁY
Na bulwarach nad rzeką Wisłą wymie-

niono 60 ławek parkowych (poprzednio 
były drewniane na stojakach betonowych) 
oraz zamontowano 7 nowych stołów pikni-
kowych. Ławki i stoły wykonane są z two-
rzywa Enviropol. Enviropol jest głównie 
wytwarzany z poużytkowego polietylenu 
i polipropylenu, wykonanego z toreb na 
zakupy, doniczek, wanien i tacek, z których 
większość stanowią tworzywa sztuczne 
jednorazowego użytku. Materiał ten jest 
odporny na działanie środków chemicz-
nych, wodę, mróz i większość substancji 
korozyjnych. Zamontowane stoły pikniko-
we oraz ławki parkowe mogą zawierać aż 
102.420 sztuk kapsli z recyklingu.

KOSZE, HUŚTAWKI  I HAMAKI
Zamontowano dodatkowo 6 koszy na 

odpady segregowane, które zostały wy-
konane na specjalne zamówienie, aby 
komponowały się z nowymi elementami 
małej architektury i pasowały do charak-
teru naszego miasta uzdrowiskowego. Nad 
Wisłą powstało też 7 tarasów wypoczyn-
kowych, a każdy z nich został wyposażony 
w hamaki wykonane ze stali nierdzewnej 
oraz lin polipropylenowych, które posiada-
ją prawie bezobsługową żywotność, oraz 

koralowych, 25 jarząba pospolitego, a także 
gatunki miododajne: 64 lipy drobnolistne 
i 52 lipy kaukaskie. Założono dwie łąki 
kwietne, a w obrębie tarasów zasadzono 
różnego rodzaju krzewy: dereń świdwa, 
kalinę wonną, tawułę itp.

Podczas realizacji zadania zamontowa-
no 36 budek lęgowych dla ptaków oraz 5 
budek lęgowych dla nietoperzy, a także 
2 pryzmy dla płazów, tzw. hibernakulum 
oraz 4 hotele dla owadów. Wymieniono 
dwa przepusty nad ciekami wodnymi oraz 
wykonano nową kładkę pieszo-rowerową  
o długości 15 metrów nad potokiem Dobka.

W miejscach, w których wypoczywa-
jący organizowali ogniska bądź grille na 
świeżym powietrzu, zostały zamontowane 
betonowe grille, aby zapobiec wypalaniu 
traw oraz niszczeniu otaczającej przyro-
dy. Całość inwestycji została okraszona 
interaktywnymi tablicami przyrodniczo-
-informacyjnymi dotyczącymi rodzimego 
ptactwa, roślin, a także dziko żyjących  
w okolicy zwierząt.             strateg	marki	

Miasta	Ustroń	&	PR	manager	
Przemysław	Wojtasik

ławo-huśtawki wykonane ze stali malowa-
nej proszkowo i rodzimego świerka z cer-
tyfikatem FSC. Dodatkowo zamontowano 
leżanki dla wypoczywających. Na całym 
rewitalizowanym odcinku zamontowano 
60 betonowych koszy na odpady oraz 4 
kosze na odpady zwierzęce wraz z po-
dajnikiem na woreczki biodegradowalne. 
Ponadto, zamontowano dwa kaczkomaty  
z karmą przeznaczoną dla dzikiego pta-
ctwa. 

BUDKI DLA PTAKÓW, 
GRILLE DLA LUDZI

Teren pomiędzy rzeką Wisła a zmoder-
nizowaną ścieżką pieszo-rowerową został 
oczyszczony z samosiejek, wykrotów,  
a także suchych drzew. Teren o powierzch-
ni 24.000 m2 został wyczyszczony z roż-
nego rodzaju odpadów, zniwelowany, 
wyrównany i obsiany trawą. Zasadzono 
50 kalin koralowych, 50 dzikich bzów 

Wicepremier i minister rozwoju, pracy 
i technologii Jarosław Gowin 6 kwietnia 
powołał członków VIII kadencji Rady Pol-
skiej Organizacji Turystycznej. Wśród nich 
znalazł się burmistrz Ustronia Przemysław 
Korcz, którego zapytaliśmy, jak widzi swoją 
rolę w tym gremium. 

– To dla mnie wyróżnienie, ale i ogromne 
wyzwanie. Polska Organizacja Turystyczna 
zajmuje się wzmacnianiem pozycji Polski 
w turystyce w kraju i za granicą. Posiada 
bardzo szerokie kompetencje i możliwości, 
a w obecnej sytuacji jej rola jest szczególna, 
gdyż branża turystyczna poważnie ucier-
piała z powodu pandemii i konieczne będą 
zintegrowane działania wspierające firmy 
i samorządy związane z turystyką. Gminy 
górskie, w tym także Ustroń są w trakcie 
ustalania źródeł finasowania pomocy zwią-
zanej z utraconymi dochodami w związku 
z COVID-19. Głównym dokumentem, 
który mówi o możliwości pozyskania tych 

środków jest Krajowy Plan Odbudowy  
(w aspekcie gmin stricte uzdrowiskowych), 
ale także inne fundusze, których zadaniem 
jest wsparcie polskiej gospodarki już nie 
tylko w rozumieniu miast uzdrowiskowych, 
ale przede wszystkim szeroko rozumia-
nej turystyki, oraz szansa, aby starać się  
o wypracowanie jak najlepszego stanowiska 
przekładającego się na realne środki finan-
sowe, odczuwalne na kontach samorządów. 
Mam nadzieję na konstruktywną współpracę 
w ramach Rady POT i możliwość realizo-
wania korzystnych działań na rzecz rozwoju 
turystyki w naszym regionie – powiedział 
burmistrz Korcz. 

Rada POT składa się z trzech sześcioo-
sobowych zespołów roboczych: przedsta-
wicieli administracji rządowej, przedstawi-
cieli samorządu gospodarczego, samorządu 
zawodowego, przewoźników i stowarzyszeń 
turystycznych oraz przedstawicieli jed-
nostek lub ogólnopolskich reprezentacji 
samorządu terytorialnego. W tym trzecim 
zespole pracować będzie burmistrz Ustro-
nia, a wraz z nim m.in.: Anna Grygierek 
(burmistrz Strumienia i Antoni Szlagor (bur-
mistrz Żywca).               Monika	Niemiec 

POWOŁANY 
DO RADY

BULWARY NAD WISŁĄ 
INWESTYCJA ZA NIEMAL 4 MLN ZŁ!

Tablice informacyjne wyposażone są w kody QR dla chcących poszerzyć swoją wiedzę przy-
rodniczą.                                                                                                       Fot. K. Francuz
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Znalazł się w nielicznym kręgu wybrańców losu, bowiem swój 
ziemski kres zakończył w zaciszu domowym, w Wielki Piątek 
2 kwietnia 2021 r. W tym samym dniu 2005 r. zmarł również Papież 
– Polak, Jan Paweł II.

Przezacny śp. Stanisław Lebiedzik urodził się 12 listopada 1951 
r. w Ustroniu jako syn Józefa i Józefy z domu Chrapek. Miał dwie 
przyrodnie siostry – Helenę i nieżyjącą już Annę. Ponieważ nie 
założył własnej rodziny, najbardziej związany był z siostrzenicą 
Katarzyną – córką siostry Anny i jej najbliższymi. Mieszkał na 
osiedlu Manhatan razem z czworonożnymi towarzyszami życia – 
króliczkami, najpierw Perełką, później Łatkiem.

Ukończył Szkołę Podstawową w Lipowcu, a jako absolwent 
Technikum Chemicznego w Oświęcimiu zatrudnił się w cieszyń-
skiej Fabryce Automatyki „FACH” S.A. na stanowisku magazy-
niera, gdzie pracował do przejścia na rentę. W sezonie, będąc już 
emerytem, dorabiał sobie w ustrońskim „Diablim Dołku” przy ul. 
Grażyńskiego. Działał także społecznie jako aktywista i wolontariusz 
najpierw Zespołu Charytatywnego, potem Zarządu Fundacji św. 
Antoniego od jej założenia w 1996 r.  
Przez wiele lat zasiadał w Radzie 
Nadzorczej Spółdzielni Mieszka-
niowej „Zacisze”, gdzie bywał jej 
przewodniczącym, sekretarzem 
i członkiem. 

Jego wielką pasją były wycieczki 
turystyczne po Polsce z zaprzy-
jaźnioną grupą osób, na podsta-
wie których powstawały relacje, 
publikowane na autorskim blogu 
internetowym „Moje wędrówki”. 
Miał na swoim koncie ponad 900 
tras. Za pośrednictwem biur podró-
ży zwiedził wiele zakątków świata  
i te fakty także uwieczniał na blogu. 
Jego lekkie pióro dawało mu możli-
wości pisania ciekawych artykułów 
przede wszystkim do kolejnych 
„Pamiętników Ustrońskich”, priory-
tetowych wydawnictw Towarzystwa 
Miłośników Ustronia. Na łamach 
„Gazety Ustrońskiej” ukazywały się 
jego rzeczowe listy do redakcji. Od 
lat młodości interesowały go tematy  
z branży kultury i sztuki, szczegól-
nie muzyczne i rozrywkowe. Kiedy nastał Festiwal Piosenki Czeskiej 
i Słowackiej, nie będąc członkiem Komitetu Organizacyjnego, 
zajmował się opieką wokalistów – amatorów biorących udział  
w konkursie o „Kryształową Lirę”, stając się prawie ich głosem 
doradczym. Kontakty i przyjaźnie powstałe wówczas przetrwały 
do czasów dzisiejszych. Najtrwalsze z Anną Osmakowicz, dziś za-
wodową wokalistką, Emilią Allen (Rusjan), Wojciechem Lepianką, 
Jackiem Bodułą czy Wiesławem Gawałkiem. Dwukrotnie nawet 
zgłosił akces Anny Osmakowicz w cyklicznie organizowanym Świa-
towym Festiwalu Piosenki, odbywającym się przez internet w Detro-
it'2015, gdzie zajęła 3 miejsce i Oradei'2016 z nagrodą za zdobycie 
2 miejsca. Zmarły reprezentował polskie jury, a dyplomy osobiście 
wręczył laureatce na jej uroczystości z okazji 30-lecia pracy arty-
stycznej w Warszawie, w 2016 r. Do końca przyjaźnił się ze znaną, 
polską wokalistką jazzową Grażyną Łobaszewską i członkami ze-
społu „Ajagore”. Bardzo przeżywał likwidację Festiwalu, kibicował 
jej reaktywowaniu wierząc, że tak się kiedyś stanie. Największym 
i najwierniejszym przyjacielem Stasia był popularny aktor Krzysztof 
Kolberger. O swoich z nim relacjach napisał w 19 tomie „Pamięt-
nika Ustrońskiego” z 2016 r., w artykule pt. „Krzysztof Kolberger 
w Ustroniu. Krótkie wspomnienie o mojej przyjaźni z wybitnym 
aktorem”. Miał także okazję poznać aktorki i zarazem piosenkarki: 
Kalinę Jędrusik oraz Małgorzatę Dudę-Kozerę. Był wielkim fanem 
lokalnych grup i artystów: Estrady Ludowej „Czantoria”, Estrady 
Regionalnej „Równica”, nieistniejących już zespołów „Ustronsky” 
i „Silesian Singers”, Andrzeja Sikory, Janusza Śliwki, Karoliny 
Kidoń, Janka Zachara, Zbyszka Bałdysa, Radka Stojdy i innych. Po-
dziwiał światowej sławy pianistę Adama Makowicza, uczestnicząc 

corocznie w jego charytatywnych koncertach w „Prażakówce”. Brał 
udział w prawie wszystkich wydarzeniach kulturalnych nie tylko  
w naszym mieście, ale i regionie, nierzadko w skali ogólnopolskiej, 
uwieczniając je w multimediach i na materiałach fotograficznych. 

 Takim właśnie był Stasiu Lebiedzik, życzliwym, dobrym, ser-
decznym, szlachetnym, skromnym, pomagającym ludziom, mą-
drym i aktywnym człowiekiem z poczuciem humoru. Jeśli wyrażał 
swoje zdanie publicznie na tematy polityczne, religijne czy inne, 
głównie na Facebooku, czynił to wyważenie, rozsądnie, z dogłęb-
nym przemyśleniem swoich opinii w taki sposób, aby nikogo nie 
urazić. Najbardziej kontrowersyjnym dla niego zagadnieniem była 
pandemia i koronawirus. Nie zawsze zgadzał się z rozważaniami 
na te problematyczne kwestie. Kochał ludzi, miał niezliczoną ilość 
znajomych i przyjaciół, którzy swoją wielką sympatię do niego 
odwzajemniali i okazywali na każdym kroku, bo był tego wart. 
Wierzył Panu Bogu i Mateńce Żywczakowej w cud kilkakrotnego 
uzdrowienia. W tym samym „Pamiętniku Ustrońskim” (tom 19),  
w artykule zatytułowanym „Festiwal Piosenki Czeskiej i Słowackiej 

w Ustroniu (1976-1989) – dykteryj-
ki i pozaestradowe wspomnienia” 
tak napisał: „Kiedy byłem małym 
dzieckiem, jedna z Cyganek od-
wiedzających mój dom rodzinny  
w Lipowcu powiedziała mi, że uro-
dziłem się z darem przekształcania 
marzeń w rzeczywistość, ale zara-
zem, im więcej marzeń się spełni, 
tym krócej będę żył” (…). Widocz-
nie przepowiednia wypełniła się, iż 
razem ze spełnionymi marzeniami 
tylko tyle wyznaczonego czasu 
otrzymał na ziemskim padole, by 
po przejściu na drugi brzeg być po-
trzebnym i dalej aktywnym gdzieś 
daleko na niebieskich błoniach,  
w domu nie ludzką ręką zbudo-
wanym. A było go stanowczo za 
krótko......

Uroczystość żałobna w dniu 10 
kwietnia odbyła się w kościele 
pw. św. Klemensa, a prowadził 
ją ks. Michał Wójcik. Gdyby nie 
obostrzenia pandemiczne, pogrzeb 
zmarłego byłby w stu procentach 

manifestacją. Tylko ograniczona ilość uczestników wzięła w nim 
udział, którzy oddali ostatni hołd jego pamięci. Nam pozostało jedy-
nie, w wielkiej zadumie, być myślami z nimi. W wieku 69 lat spoczął 
w grobie razem z matką pod Lipowskim Groniem, na miejscowym 
cmentarzu katolickim w rodzinnej dzielnicy - Lipowcu. Smreczki, 
które tak często odwiedzał, będą po wsze czasy szumiały nad jego 
mogiłą ustrońskie pieśniczki. Być może gdzieś w przestworzach 
spotkał się z ikoną polskiej muzyki rozrywkowej, Krzysztofem 
Krawczykiem, którego równocześnie żegnano także 10 kwietnia 
br. w łódzkiej archikatedrze. 

Drogi naszym sercom Stasiu, swym nagłym, wręcz szokującym 
odejściem zostawiłeś po sobie ogromną pustkę i niewyobrażalny 
ból. Nikt inny nie będzie w stanie jej wypełnić ani ciebie zastąpić, 
bowiem osób o tak wielkim sercu już się nie spotyka. Wierzymy, 
że kiedyś się z Tobą ponownie zobaczymy i wtedy już nigdy się nie 
rozstaniemy. Odpoczywaj w pokoju, niech ziemia Twojej ukochanej, 
małej ojczyzny lekką ci będzie. Na ile mogłeś, starałeś się być speł-
nionym człowiekiem, więc Twoje życie będzie świadectwem wszel-
kich, dobrze urzeczywistnionych obowiązków, które każdorazowo 
starałeś się realizować jak najlepiej. Z pewnością nie łatwo było ci 
nieodwracalnie nas opuścić, ale żyjemy nadzieją, iż wzory twoich 
dobrych uczynków pozostaną jako kierunkowskazy dla następnych 
pokoleń. Zaproponowałeś nam wszystkim bezinteresownie rzecz 
najpiękniejszą – przyjaźń, za którą ci dziękujemy. Jako nietuzin-
kowa legenda Ustronia, na zawsze pozostaniesz w naszych sercach  
i miłych wspomnieniach. 

P.S. Dziękuję Ani Osmakowicz za uzupełnienie wiadomości  
o Staszku.                                                                      Elżbieta	Sikora

WSPOMNIENIE  O  WSPANIAŁYM  PRZYJACIELU  STASZKU
 Przyjaźń to największa rzecz, jaką człowiek może zaproponować drugiemu człowiekowi. Bezinteresownie.    Pino  Pellegrino
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PRZYJECHAŁY NOWE KSIĄŻKI

Burmistrz	Przemysław	Korcz: 
– Do słów Im-

manuela Kanta, 
który powiedział, 
że trzy rzeczy po-
magają nieść cię-
żary życia: nadzie-
ja, sen i śmiech, 
dodałbym jeszcze 
czwartą, a mia-
nowicie książki. 
Towarzyszą mi 
one, odkąd pa-
miętam. Najpierw 
czytane przez ro-

dziców i babcię, a z czasem już samo-
dzielnie. Zwyczaj ten kontynuowałem 
w następnym pokoleniu czytając swoim 
dzieciom. Książki to dla mnie nie tylko 
przedmioty użytkowe, z których czer-
piemy wiedzę czy rozrywkę, ale również 
zawierające w sobie bardzo duży ładunek 
estetyczny, artystyczny i historyczny.  
Z czasem z czytelnika stałem się biblio-
filem, ukierunkowanym na książki do-
tyczące Śląska a zwłaszcza Śląska Cie-
szyńskiego. Starodruki zawierają w sobie 
wiele ukrytych treści, umieszczanych na 
ich stronnicach przez kolejne pokolenia 
ich właścicieli. Spektrum mojego zain-
teresowania czytelniczego jest bardzo 
szerokie. Począwszy od książek o historii 
ekonomii, tu wspomnę świetną pozycję 
zmarłego niedawno Stefana Bratkow-
skiego: „Nieco inna historia cywilizacji”, 
tematyce politologicznej, historycznej, 
aż po beletrystykę i poezję. Jeśli mowa  
o poezji, to polecam mało znaną w Polsce 
poezję amerykańską początku XIX w., 
reprezentowaną przez takie nazwiska jak: 
Oliver Wendell Holmes, James Russell 
Lowell czy Henry Wadsworth Longfel-
low, zwany królem poezji amerykańskiej. 
Czytam dużo, czasem dwie, trzy książki 
tygodniowo. Zachęcam wszystkich do tej 
formy spędzania czasu, wspólnego czyta-
nia z dziećmi oraz wspierania wszelkich 
akcji promujących czytelnictwo.

Przewodniczący	Rady	Miasta	Ustroń	
Marcin	Janik: 

– W ostatnim 
czasie  roczna 
ilość przeczy-
tanych książek 
p r z e z e  m n i e 
znacząco spadła, 
ale lubię bardzo 
czytać powie-
ści kryminalne. 
Moim ulubionym 
autorem jest nor-
weski, bardzo po-
pularny pisarz, Jo 
Nesbo oraz Ma-

rek Krajewski, który był gościem ustroń-

skiej biblioteki jesienią 2019 roku. Lubię 
także czytać książki autorstwa Camilli 
Läckberg. W kanonie moich ulubionych 
tytułów znajduje się oczywiście trylogia 
„Milenium” szwedzkiego mistrza Stiega 
Larssona. Ustroniakom polecam również 
książki naszego rodaka Tadeusza Dytko.

Radna	Jolanta	Hazuka: 
– Lubię czytać 

kryminały, po-
wieści obyczajo-
we i sensacyjne. 
Nie umiem wy-
mienić konkret-
nych, ulubionych 
autorów książek, 
w kwestii wyboru 
z reguły zdaję się 
na sugestie pani 
bibliotekarki. Nie 
sposób wymienić 
wszystkie tytuły 

i autorów książek, które przeczytałam, 
ale do ciekawszych mogę zaliczyć: serię 
kryminalną Camilli Läckberg, bestselle-
rową sagę „Milenium” Stiega Larssona 
czy powieści pełne mrocznych zagadek 
i symboli Dana Browna. Przeczytałam 
też i polecam książki Remigiusza Mroza 
np: serię o prawniczce Joannie Chyłce  
i wiele innych równie ciekawych. Ostat-
nio czytam książki Hanny Greń, która 
urodziła się w Wiśle, a mieszka w Bielsku 
Białej i jest autorką powieści kryminalno-
-obyczajowych. 

Radna	Bożena	Piwowar: 
–  K s i ą ż k a 

nie zawsze to-
warzyszyła mi  
w życiu, przygodę  
z literaturą zaczę-
łam przez moją 
córkę. Chciałam 
wpoić jej chęć 
czytania ,  po -
mimo że sama 
jako dziecko nie 
przepadałam za 
tym. Ale jak już 
zaczęłam czytać, 

to zrodziła się z tego miłość do książek, 
która wciąż trwa i ciągle się pogłębia, bo 
jak napisał Umberto Eco „Kto czyta książ-
ki, żyje podwójnie”. Czasem konkurujemy  
w domu w ilości przeczytanych stron. 
Przy moim łóżku znajduje się stos książek, 
czekających na swoją kolej. Richard Paul 
Evans, Eric-Emmanuel Schmitt, Mag-
dalena Witkiewicz, Katarzyna Michalak 
oraz Lidia Czyż to autorzy, po których 
sięgam z przyjemnością i jak tylko wy-
patrzę nowe tytuły w księgarni, to lądują  
w mojej biblioteczce. Ostatnio przeczy-
tane książki to: „Słowik” Kristin Hannah 

oraz „O chłopcu, który poszedł za tatą do 
Auschwitz” Jeremy Dronfielda. 

Radna	Daria	Staniek: 
– Książka to-

warzyszy mi od 
dziecka i oczy-
wiście już jako 
uczennica zo-
stałam czytel-
niczką ustroń-
skiej biblioteki. 
Przez lata moje 
gusta literackie 
trochę się zmie-
niały i różnych 
rzeczy szukałam 
w ks iążkach .  

W tych ciężkich i dziwnych czasach naj-
chętniej uciekam do lekkiej literatury 
kobiecej, takiej jak np. twórczość Kata-
rzyny Grocholi, Krystyny Mirek czy też 
Nataszy Sochy. 

Radny	Dariusz	Śleziona: 
–  C z y t a m 

książki praktycz-
ne, poradnikowe, 
z których mogę 
się dowiedzieć, 
jak działa ludzki 
organizm i jak 
dbać o swoje 
zdrowie. Bardzo 
też lubię książki 
o ogrodnictwie 
i moją uwagę 
przykuła ostat-

nio nowość, która już wkrótce, dzięki 
naszej akcji, będzie dostępna w ustrońskiej 
bibliotece. Polecam serdecznie wydawni-
ctwo „Co gdzie rośnie? 1900 roślin ogro-
dowych na każde stanowisko” autorstwa 
Didiera Willery`ego.

Radna	Dorota	Walker: 
– Przez wiele 

lat pracowałam w 
The British Libra-
ry, gdzie miałam 
dostęp do pra-
wie wszystkich 
książek z całego 
świata i muszę 
powiedzieć, że  
z tego korzysta-
łam. Przeczyta-
łam pewnie ty-
siące książek od 
„Eneidy” Wergi-

liusza po powieści Szczepana Twardocha. 
Powieści historyczne Cornwella i Harrisa 
czy Folleta, dziennikarskie szkice Szczygła 
czy Kapuścińskiego, humanistyczne pub-
likacje naukowe, w tym wszystkie książki 
Mary Beard o starożytnym Rzymie. Teraz 
staram się wyjść poza literaturę Zachodu 
i przeczytałam pierwszą chińską powieść. 
Czytam zawsze, kiedy mam tylko czas 
– przy śniadaniu, w kolejce w urzędzie 
czy na placu zabaw. Lubię tradycyjne, 
drukowane książki, ale nawet ja przyznaję, 
że ebooki też mają swoje plusy – nie-
ograniczony dostęp, w każdym miejscu,  
o każdej porze. 

(cd. ze str. 4)

Poprosiliśmy burmistrza i radnych biorących udział w akcji, żeby opowie-
dzieli o swoich ulubionych książkach. Poniżej ich wypowiedzi. 
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Do 2018 roku Ośrodek działał w Przed-
szkolu nr 6 i w strażnicy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Nierodzimiu. Praca 
była możliwa tylko dzięki niezwykle 
precyzyjnej organizacji, bo przez ośrodek 
przewijało się dziennie ponad pół tysiąca 
ludzi – dzieci, młodzieży i ich rodziców. 
W czasie działalności w przedszkolu 
Towarzystwo inwestowało w budynek. 
Dzięki pomocy miasta, wypraco-
wanym środkom własnym, pracy 
wolontariuszy i pracowników 
Ośrodka wyremontowało piwni-
ce, wybudowano klatkę scho-
dową, zainstalowano windę. 
A potem zdarzył się cud, tak 
opisany w pięknej książce 
wydanej z okazji 30-lecia 
Ośrodka: 

Pewnego dnia spotkali-
śmy dwóch panów. Pan Le-
szek i Pan Tomasz od razu 
nas polubili za naszą Nie-
powtarzalność. Trochę nam 
się przyglądali. Tak to jest, że 
zanim mądrzy ludzie w coś się 
zaangażują, to sprawdzają, czy 
warto. Panowie zainwestowali w 
dobro. To znaczy, że wsparli osoby, 
które pomocy potrzebowały. My potrze-
bowaliśmy więcej przestrzenni, ponieważ 
nasze stare pomieszczenia były bardzo 
ciasne. Dzięki hojności obu Panów, ich 
rodzin oraz zarządzanych przez nich spó-
łek zakupiliśmy działkę i wybudowaliśmy 
nowy budynek dla naszych uczniów. Ta 
cała historia jest niesamowita. Panowie 
wraz ze swoimi rodzinami dali nam wielki 
dar. Takie działanie można nazwać spo-
łeczną odpowiedzialnością biznesu. My 
rozumiemy to jednak inaczej. To był cud!

Budowa zaczęła się w roku 2016, zakoń-
czyła dwa lata później, w nowej siedzibie 
zainaugurowano rok szkolny 2018/2019. 
Pieniądze na inwestycję pochodziły od 
panów: Jana Jurczyka, Tomasza Jurczyka 
i Leszka Jurasza – Holding „Mangata”,  
a dzięki ich hojności resztę środków uzy-
skano z Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych. Przeka-
zanie kluczy odbyło się we wrześniu 2018 
roku w amfiteatrze, a podczas uroczystości 
zaśpiewał Artur Rojek. 

Przedstawiamy migawki z życia Ośrod-
ka, który działa w naszym mieście już 30 
lat. Czym jest to miejsce dla dzieci niepeł-
nosprawnych i ich rodzin, zostało opisane 
w jubileuszowym wydawnictwie, choć 
na pewno nie wyczerpano tematu. Tym 

NIEZWYKŁY OŚRODEK DLA NIEPOWTARZALNYCH DZIECI
bardziej nie uda się to w jednym artykule. 
Mamy jednak nadzieję przybliżyć charak-
ter i wagę działalności, prowadzonej przy 
ul. Wiejskiej. 

W	Ośrodku	jest	wiele	bohaterek	i	bo-
haterów.	Choroby	sprawiają,	że	czasem	
trudno	jest	niektórym	uczniom	swobod-
nie	oddychać,	czasem	ich	ciała	mogą	się	
zbytnio	prężyć	albo	dzieci	mają	drgaw-
ki.	Nasze	dzieci	nie	marudzą,	ale	walczą. 

Cała historia dotyczy Ośrodka Eduka-
cyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego. 
Wiemy, że to bardzo skomplikowana 
nazwa, ale dokładnie opisuje, czym się zaj-
mujemy. Czyli edukujemy, rehabilitujemy 
i wychowujemy. Kogo? Niepowtarzalne	
Dzieci!

Ośrodek jest szczególnym miejscem, 
gdzie dzieci realizują obowiązek	szkolny. 
W naszym kraju wszystkie dzieci, bez wy-
jątku, muszą się uczyć. Nie każda jednak 
szkoła jest na tyle wyjątkowa, by potrafiła 
nauczać Niepowtarzalne Dzieci. A my nią 
właśnie jesteśmy.

Nie mamy dzwonków, których dźwięk 
może kogoś wystraszyć, nie mamy przerw 
między lekcjami, podczas których hałas 
może być stresujący. Mamy mało liczne 
klasy. Cały dzień zajęcia prowadzi ten sam 
nauczyciel i pomaga mu asystent. Dobrze 
znają swoich uczniów i mogą się skupić 
na	ich	potrzebach. 

Nasi uczniowie realizują specjalnie	dla	
nich	 przygotowany	 plan	 pracy. Mają 
w ciągu roku szkolnego wiele celów do 
osiągnięcia. 

Regularnie spotykają się z różnymi 
specjalistami. Najczęściej pracują indy-
widualnie z logopedą, fizjoterapeutą czy 
psychologiem. Wszystko zależy od tego, 
co jest dla nich ważne. 

Nasz Ośrodek nie	istnieje	w	oderwaniu	
od	systemu. System oświaty równocześ-
nie daje nam możliwość trwania oraz ogra-
nicza w ramach określonej działalności.

Wielość zdarzeń i zadań tworzy co-
dzienność uczniów, ich rodziców oraz pra-
cowników Ośrodka. W szeroko rozumia-

nej profesjonalizacji naszego miejsca 
wybrzmiewa cel główny – jest nim 

niekończące się usprawnianie wy-
chowanków. To oni są podmiotem 

zainteresowania wszystkich. 
Co to znaczy, że nasze dzieci 

są Niepowtarzalne? To zna-
czy, że są szczególne	i	wyjąt-
kowe. Mają wiele talentów, 
oryginalne zainteresowania, 
alternatywne sposoby ko-
munikowania się i umie-
jętność stawiania na swo-
im. Mają też pewne cechy 
zewnętrzne i możliwości 
różniące je od rówieśników. 

Ich sprawność w niektórych 
obszarach nie jest pełna.
Nasi nauczyciele mówią, 

że: (…) niesamowite są te ich 
światy i takie nieodgadnione.  

I wydawałoby się, że to nam tyle za-
wdzięczają… A to ja czuję się zaszczy-

cona, że mogę do tego świata zaglądać, 
coś z niego zrozumieć.

Tak jak napisaliśmy wcześniej, Ośro-
dek potrzebny jest Niepowtarzalnym 
Dzieciom. Bez pracowników nie mógłby 
jednak funkcjonować. Zatrudniamy osoby, 
które zajmują się specjalnymi sprawami. 
Pedagodzy	 specjalni organizują cały 

dzień poszczególnych grup, asystenci im 
pomagają i dbają, by dzieciom niczego nie 
zabrakło. Specjaliści pracują z uczniami 
na	zajęciach	indywidualnych. A kierow-
cy wożą nas na wycieczki ;)

Nasi uczniowie czasem mówią i piszą 
niezgodnie z oficjalnymi zasadami języka 
polskiego. W ich przypadku najważniejsza 
jest jednak komunikacja, a nie odpo-
wiednia odmiana czy kolejność wyrazów  
w zdaniu. Swoją drogą, inwencji języ-
kowej mógłby im pozazdrościć niejeden 
poeta lub pisarz. 

U nas też, jak to w szkole… Relacje 
uczniów z nauczycielami bywają czasem 
trudne…

Podczas zajęć logopedycznych 

chłopiec pyta terapeutkę: 

– Czy Pani jest logopedą?

– Tak jestem Logopedą. 

– To gdzie pani się loguje?

– Co robi malarz? – Maluje 
– mówi chłopiec. 
– Co robi murarz? – Muruje 
– odgaduje chłopiec. 
– A może wiesz, co robi logopeda? 
– pyta terapeuta. 
– Tak, logopeduje – odpowiada 

zadowolony z siebie malec. 
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–	Pani,	wiem,	że	cię	źle	traktowałem	
–	przepraszam!	Jesteś	moją	jedyną	na-
dzieją.	Jesteś	najlepszą	Panią	na	świecie.	
Masz	fajne	pomysły	i	lubisz	słodkości.	
Porozmawiajmy…

Uczniowie z Ośrodka posługują się 
pewnymi technikami, które rozmiękczają 
serca nauczycieli. Uśmiechają się, łapią 
za dłonie, robią maślane oczka, przynoszą 
liściki oraz wypowiadają czułe słówka. 
Jak wszędzie!
–	Pani,	będziesz	mieć	spokój	od	Jacka.	

Nie	 będzie	 gadania	 za	 uszami!	Będę	
tęsknić,	 nie	 znajdę	 takiego	 Pani	 na	
świecie.	Jesteś	jedyny!

W Ośrodku jest dyrektor. Robi różne 
rzeczy. Ładnie się ubiera, pije kawkę, 
przegląda gazetki. Jest też nawigatorem 
systemu, dzięki zbiorom zasad pisanych  
i niepisanych steruje komunikacją w prze-
strzeni Ośrodka. 
Najważniejszym	 przedmiotem	 na-

uczania	w	Ośrodku	jest	samodzielność.	
Samodzielność jest najważniejsza. Daje 
uczniom poczucie niezależności, spraw-
stwa i radość! Samodzielność przydaje 
się przy jedzeniu, w toalecie, podczas 
ubierania się. Poświęcamy jej dużo czasu.

Nauczanie samodzielności może doty-
czyć: picia z kubka, celowania kanapką do 
buzi, gryzienia, turlania się na bok, zakła-
dania skarpet, ściągania butów, wycierania 
stolika, mycia dłoni, używania szczoteczki 

do zębów, smarowania chleba masłem, 
krojenia ogórka, robienia zakupów. 

w nagrodę móc: wynosić śmieci, wkładać 
pranie do pralki, wynosić samodziel-
nie plecaki do szafki, stawać na krześle  
i otwierać okna, siedzieć za parawanem, 
mieć związane ręce, słuchać ulubionej 
piosenki, być w ciemnym pokoju, wyjść 
do łazienki, włączyć suszarkę i usłyszeć jej 
cudowny dźwięk. Czasem nagrodą może 
być słodycz (ciiii…), no i wycieczki. 
Tak,	wycieczki	to	jest	nagroda!

Nauczycielka: 
– Po co są zawody na świecie? 

Uczeń: – Żeby przetrwać! Inaczej by 
byli jaskiniowcy, a ich małe dzieciaki by 

biegały w futrach i paliły ogień.
Nauczyciel: – Każdy zawód jest 

potrzebny! Czy mój też?
Uczeń: – Taaak!

Nauczyciel: – Dlaczego? 
Jakbym była chora i nie przyszła 

do pracy, to co by było?
Uczeń: – Dzika impreza!!!

– Puste miejsce przy wigilijnym stole 
jest dla Pani Dyrektor.
– Dla samotnego człowieka. Samotny 
człowiek to też człowiek!

– Pani Dyrektor! Wielki facet jesteś! 
Wszystko kontrolujesz!
– Gdzie się plączesz, Pani Dyrektor?

– Co sądzisz o tym rysunku? 
– Mam pewność na 100%, że Pani 
Dyrektor go zauważy. 
– Powie fajne albo niefajne i serce 
pęknie.

– Dałeś twojemu psu, co się wabi 
Pepsi coca-colę na aktywność i miał 
HADEHADE?
– A może pił za dużo witamin i miał 
emocje?

– Roksi, co tam słychać u Fado?
– Rzyga.
– Ojej, to zjadł coś czy ma wirusa?
– No, zjadł wirusa…

Czego jeszcze uczą się Niezwykłe 
Dzieci? Poznają elementarne	 pojęcia	
matematyczne – stosunki przestrzenne, 
cechy przedmiotów, figury geometryczne, 
zbiory, cyfry, jednostki miary – czas, tem-
peraturę, wagę, długość, objętość. Uczą się 
też podstaw	ekonomii, niektórzy poznają 
wartość pieniądza. Zarabiają, sprzedając 
własnoręcznie wykonane przedmioty na 
kiermaszach i oszczędzają, np. na wspólny 
klasowy cel. 

W artykule wykorzystałam treści 

z książki pt. „Co się tutaj dzieje?!”, 

wydanej przez Towarzystwo Opieki 

nad Niepełnosprawnymi pod redakcją 

dyrektor Ośrodka i prezes Towarzy-

stwa Doroty Kohut, sfinansowanej 

z budżetu Miasta Ustroń. 

Dziecko w trakcie ćwiczeń już pięknie 
zaczyna mówić wyrazy z głoskami sz, ż, 
cz, dż…
– Powiedz szafa… żaba… czapka… cze-
kolada.
– Szafa… żaba… czapka… czekolada.
– Michałku, jak ty pięknie już mówisz!
– No nie wiezę własnym ocom, ze pani 
mnie chwali. 

– Proszę Pani! Moja mama zrobiła zadanie 
domowe! Sama!

Martynko! Jesteś chora i musisz się wyku-
rować w domu!
– Ale ja nie mam kur w domu!

– Czuję radość, bo czuję żurek.

Uczniowie poszli plewić do ogrodu,  
a nauczycielka pyta: 
– Czy to będzie za darmo?
– Zapomniałaś? To jest wdzięczność. Pani 
Dyrektor kupiła akwarium i teraz jesteśmy 
kwita.   																									Monika	Niemiec

Uczenie to proces, który dzieje się we 
wszystkim, co robimy. Denerwujemy 
się, kiedy ludzie mówią, że też chcieliby 
mieć taką pracę – cały dzień się bawić!  
A przecież nasi	uczniowie	cały	dzień	pra-
cują	i	wkładają	w	to	dużo	energii. Cza-
sem musimy ich motywować i zachęcać 
do uczenia się. Pomagają nam wtedy na-
grody. Nasi uczniowie lubią pracować, by  

– Umiem przetrwać w domu bez mamy, 
bo umiem klepać kotlety. Mama nakręciła 
się na Thermomix. Na szczęście go kupiła, 
pierdoła. Myślałem, że to kupa złomu. A tu 
proszę gotuje jak matka! Tata robił zawsze 
ciasto na pizzę, a teraz Thermomix robi, 
a tata się cieszy i odpoczywa jak kot.
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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)

BIBLIOTEKA POLECA  
tel 33-854-23-40 

www.biblioteka.ustron.pl
(katalog online)

Andrzej Ziemiański 
– „Virion – szermierz 
natchniony. Zamek”

Kolejny cykl fantasy osadzony  
w  uniwersum znanym z serii  
o nieustraszonej Achai. 
Tym razem  szalony świat Viriona 
- szermierza natchnionego, byłego 
skazańca, męża upiorzycy i przy-
jaciela upiorów - właśnie prze-
istoczył się w istny sen wariata.
Świat się kończy. Nadchodzi czas 
wszechogarniającego zła, niepo-
skromionego chaosu i doszczęt-
nego zniszczenia.

Eva Schloss 
– „After Auschwitz”

Eva Schloss zabrała głos po 
ponad 30 latach, które minęły 
od bolesnych doświadczeń 
obozowych. Jej wyznanie  
i historia pełne szczęśliwych 
splotów okoliczności, wa-
leczności i siły dorastającej 
dziewczyny nie pozostaje 
tylko echem przeszłości. Au-
striaczka, Żydówka, Holen-
derka czy Brytyjka? Każde  
z tych miejsc odcisnęło na niej 
swoje piętno. 

UWAGA 
PTASIA GRYPA!

W	związku	z	wystąpieniem	na	terenie	powiatu	cieszyńskie-
go	wysoce	zjadliwej	grypy	ptaków	(dwa	ogniska)	Powiatowy	
Lekarz	Weterynarii	w	Cieszynie	informuje,	iż	dalsze	rozwi-
janie	się	tej	groźnej	choroby	skutkować	może	całkowitym	
administracyjnym	uśmierceniem	drobiu	w	gospodarstwach	
i	dużymi	stratami	dla	hodowców	drobiu.	Zwracam	się	zatem	
z	prośbą	o	poinformowanie	mieszkańców	o	ciążących	na	nich	
obowiązkach,	m.in.	takich	jak:

• Utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w zamkniętych 
budkach – bez jakiegokolwiek kontaktu z innym drobiem i dzikimi 
ptakami i ich odchodami.

• Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami z wyjściami 
z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób.

• Karmienie drobiu wyłącznie w budynkach inwentarskich.

• Przechowywanie karmy dla ptaków w sposób zabezpieczający 
ją przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami.

• Stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentar-
skich w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz 
obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w tym 
celu, oraz bieżące odkażanie odzieży wraz ze sprzętem służącym 
do obsługi drobiu. 

• Zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc,  
w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem 
ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych. 

Należy dodać, że na obszarze powiatu cieszyńskiego znajduje 
się obecnie na fermach ponad 1 mln szt. drobiu i obowiązek 
ochrony tych stad dyktuje konieczność bardzo restrykcyjnego 
działania – z podjęciem przez Powiatowego Lekarza Weteryna-
rii w Cieszynie ewentualnej decyzji o zabiciu całego drobiu we 
wszystkich gospodarstwach znajdujących się w strefach zwalcza-
nia ptasiej grypy włącznie.

Powiatowy	lekarz	weterynarii
Bogusław	Kubica	

W styczniu uczniowie kl. 4A technikum Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Ustroniu zdawali egzaminy zawodowe z dwóch 
kwalifikacji. W przypadku techników mechaników był to egza-
min z „Organizacji i nadzorowania procesów produkcji maszyn  
i urządzeń”, oznaczony symbolem MG.44, a w przypadku tech-
ników informatyków egzamin z „Programowania, tworzenia 
i administrowania stronami internetowymi i bazami danych”, 
oznaczony symbolem EE.09. 

Według niedawno opublikowanych przez przez Okręgową 
Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie wyników tych egzaminów, 
mechanicy z kwalifikacji MG.44 osiągnęli zdawalność równą 
77,8%, podczas, gdy średnia zdawalność z tej kwalifikacji w ca-
łym województwie śląskim wyniosła zaledwie 55,45%. Troszkę 
gorzej wypadli informatycy, którzy z kwalifikacji EE.09 uzyskali 
zdawalność 63,6%, a średnia wojewódzka, to w przypadku tej 
kwalifikacji 67,23%. 

Trzeba zaznaczyć, że uczniowie klasy 4A przygotowywali się 
do swoich egzaminów głównie na zajęciach zdalnych. Niestety 
Ministerstwo Edukacji i Nauki już drugi rok z rzędu nie wprowa-
dziło żadnych zmian w procedurach, które pomogłyby uczniom  
w zdawaniu egzaminów zawodowych. Wprawdzie część te-
oretyczną zdaje się, uzyskując minimum 50% punktów, ale  
w przypadku części praktycznej musi to być aż 75%.  Dodatkowo, 
w zgodnej opinii nauczycieli, przygotowujących młodzież do eg-
zaminów, były one jeszcze trudniejsze, niż w latach poprzednich. 

Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu jest partnerem edu-
kacyjnym firmy „Promot” – Zakłady Metalowe sp. z o.o.  
w Cieszynie, dzięki czemu uczniowie ustrońskiej szkoły nie 
muszą szukać praktyk na własną rękę, gdyż mogą je odbyć  
w zaprzyjaźnionej firmie. Co więcej, po odbyciu praktyk firma 
oferuje stałe zatrudnienie z dobrym wynagrodzeniem. 

Praktyki są dla przyszłych kowali – specjalność operator pras 
matrycowych (numer zawodu 722101) oraz dla operatorów 
obrabiarek skrawających – specjalność operator maszyn CNC 
(numer zawodu 722307), którzy będą mogli też pracować na 
stanowiskach tokarz narzędziowy i frezer narzędziowy. 

Oba zawody można zdobyć, kształcąc się w 3-letniej szkole 
wielozawodowej. Nauka kończy się egzaminem w II semestrze 
3 klasy. Zajęcia odbywają się w formie kursów teoretycznych  
i realizowane są w każdym roku kształcenia, praktyczna nauka 
zawodu odbywa się u pracodawcy. 																																										(mn)

DOBRE WYNIKI... 

...I PRAKTYKI
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 W 
 dawnym 
Ustroniu

Po naszymu...

Takiego urokliwego, sielskiego za-
kątka próżno dziś szukać na Wyr-
chowinie, gdyż wokół niego wyrosło 

osiedle Manhatan. Blisko sto lat wcześniej 
okolica ta stała się jednym z najmodniej-
szych miejsc w Ustroniu, świetnie nada-
jącym się pod budowę willi i pensjonatów 
letniskowych. Do 1939 r. wzniesiono tutaj 
wiele takich obiektów – dominowała tzw. 
czysta moderna, ale również pojawiło się 
kilka klasycznych w swej formie budynków 
z mansardowym dachem, o doskonałych 
proporcjach. Jednym z nich była „Willa 
pod Jelenicą” nr 551 (obecnie ul. Andrzeja 
Brody 39), którą oglądamy na fotografii z lat 
30. XX wieku, wykonanej przez Józefa Sko-
rę („Foto-Elios”). Dom, oddany do użytku  

w 1929 r., pierwotnie należał do Aloisa Bia-
lasa i jego żony Anny z domu Wapiennik. 
Jak podaje Księga Adresowa Polskiego Rze-
miosła i Drobnego Przemysłu Wojewódz-
twa Śląskiego, Alois Bialas zajmował się  
w międzywojniu handlem rowerami.

W podobnym czasie na terenie Ustronia 
powstało jeszcze około dziesięciu willi 
utrzymanych w podobnej stylistyce. Zain-
teresowanych odsyłam do 15, 19 i 22 tomu 
„Pamiętnika Ustrońskiego”, gdzie znaleźć 
można wiele informacji na temat tych pięk-
nych budynków oraz ich archiwalne zdjęcia.
																																												Bożena	Kubień	

Witejcie ludeczkowie
Wiosna latoś zaspała, nale wreszcie prziszła. Choć śniega 

tela nasuło, co w połówce kwietnia doista wszyckich za-
skoczyło, to hónym stopnioł, bo słóńce już fest przigrzywo. 
Zielyniutko wszyndzi, tóż mimo tej łobrzidliwej pandymi, aż 
radoś człowieka biere. Mie już też na grzóndce zazielyniła 
sie cebulka i sznytlok, nó i każdy dziyń robiym se wajecz-
nice z zielyninóm, tóż dziepro skwóla tego wiym, że doista 
je wiosna. 

Zaroziutko po świyntach zadzwóniła kamratka, z kieróm 
sie znómy jeszcze ze szkoły, coby przijś ji pomóc pozjodać 
nadwyżki, kiere napiykła, bo już tego doista ni może zmóc. 
Byłach ciekawo, co też tam nowego na dziedzinie, bo łóna 
dycki wszycko wiy, nale nie chciałach iś z pustymi ryncami, 
tóż wziyłach ji takóm wielucnóm czekulade, co żech jeszcze 
kupiła w promocyji przed Bożym Narodzynim i sztwiertke 
nalywki z aróni. Nie wiedziałach, że ji tym zrobiym tak moc 
radości, bo ledwo wlazłach i jeszcze nie zdónżyłach schynóć 
bótków, a ta hónym zaczyła łómać kostki i prawiła, że sie ji 

strasznucnie chciało cosi słodkigo. Zdało sie mi to dziwne, 
dyć dzwóniła, że mo wszyckigo łod świónt za moc. Nale ta 
trónfła, że miała nadwyżki dwa dni tymu jak mie zaproszała, 
a już hónym wszycko zdónżyła sfutrować. Ledwo siadłach, 
ta zaroziutko przymilnie sie uśmiycho, że mo takóm pytke, 
coby ji pojczać aspóń stówke, bo pyndzyj dostanie dziepro 
za tydziyń.  Byłach na to kapke zło, tóż pytóm: Na cóż taki-
go fórt kupujesz? Przeca dostowosz co miesiónc dwa i pół 
tysiónca. Dyć niejedyn emeryt mo miyni. Co ty tam wiysz 
jako życi kosztuje – prawi i dziwo sie na mie z politowa-
nim. Nó, prowda móm siwe włosy, kiere by trzeja już aspóń 
łostrzigać, ale nima kaj, dyć zaś fryzjerów pozamykali, a 
nagajdany sweter pamiynto jeszcze czasy PRL-u. A ta moja 
kamratka doprowdy kwitnie. Prowda, je kapke za moc przi 
kości, ale fryzura jak z żurnala, czyrwóno bluzka i korale. 
Nó, jakby szła na jaki chyt! Tóż ji to prawiym, a ta z tupetym 
łodpowiado:  A żebyś wiedziała, chladóm jakigosi szwar-
nego wdowca, a jeszcze takigo przi forsie, dyć we dwójke 
dycki raźnij i co dwie pyndzyje, to nie jedna! 

No i widzicie, czasy niewiesiołe, a ludzie fórt se planujóm 
lepsze żywobyci. Czymu ni, dyć isto kożdy kiery mo sie 
dobrze chciołby sie mieć jeszcze lepi. Tóż pojczałach ji te 
stówke, jyny tego bardzo nie rozpowiadejcie, bo jak sie insi 
dowiedzóm, to też mie bydóm nagabować. 

                                                            Staro ustrónioczka
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SZKŁO CENNYM SUROWCEM 
WIELOKROTNYM

Wielu starszych mieszkańców Ustronia 
pewnie sobie przypomina punkty skupu 
opakowań szklanych, w których można 
było sprzedać zarówno butelki po wód-
ce, oranżadzie i innych napojach, ale też 
szklane słoje. To już niestety zamierzchła 
przeszłość związana z czasami PRL-u. 
Jednak szkło jest nadal ponownie wyko-
rzystywane i stanowi cenny surowiec do 
produkcji nowych opakowań szklanych. 
Recykling stłuczki szklanej jest ważny pod 
względem ekologicznym i ekonomicznym. 
Wyroby z kilkakrotnie przetworzonego 
szkła zachowują wszystkie pierwotne właś-
ciwości. Z każdej tony stłuczki szklanej 
powstałej dzięki segregowaniu odpadów 
szklanych uzyskuje się oszczędność jednej 
tony piasku kwarcowego, który jest surow-
cem niezbędnym, by wyprodukować szkło. 

Stłuczka topi się w temperaturze niższej niż 
piasek kwarcowy, więc podczas produkcji 
nowego szkła ze stłuczki zużywa się mniej 
energii i wody, a ponadto nie niszczy się 
środowiska naturalnego, co następuje pod-
czas wydobywania piasku kwarcowego. 
Do ponownego przetworzenia nadają się 
wszystkie opakowania wykonane ze szkła 
sodowo-wapniowo-krzemowego, czyli 
butelki i słoiki, zarówno bezbarwne, jak  
i barwione. Bardzo ważna jest systematycz-
na zbiórka odpadów szklanych, mająca na 
celu przetworzenie ich na nowe wyroby 
szklane. Nie wrzucamy do zielonych kon-
tenerów innych wyrobów szklanych, takich 
jak: lustra, szyby okienne i samochodowe, 
szklanki, kieliszki, naczynia żaroodporne, 
żarówki, produkty ceramiczne, wyroby  
z porcelany i fajansu, misek, talerzy, zniczy, 

16/2021/7/R

RECYKL ING 
wspólny interes

szklanych opakowań po lekach. Szkło 
pochodzące z wymienionych wyżej wyro-
bów i szkło opakowaniowe różnią się od 
siebie składem chemicznym i temperaturą 
topnienia. Nie mogą być więc przetapiane 
razem w piecach przeznaczonych do prze-
rabiania stłuczki opakowaniowej. Szkło 
opakowaniowe może być wykorzystywane 
wielokrotnie, a zatem dbajmy o jego właś-
ciwą segregację.  

Przy okazji przypominamy, że paragony 
wrzucamy do śmieci zmieszanych, wy-
płukane opakowania (kartony) po sokach 
i produktach mlecznych do kontenera  
z plastikami, natomiast odpady biodegra-
dowalne składamy do brązowych konte-
nerów bez worków.      Lidia	Szkaradnik

Czyste szklane butelki przeznaczamy 
do zielonych kontenerów, czy worków 
(lub białych – jeśli jest podział na szkło 
białe i kolorowe). Metalowe nakrętki 
powinny się znaleźć w żółtym kontene-
rze (plastyki i metale). Folię z butelek 
też warto zdjąć i wrzucić do plastyków,  
a jeśli pozostałą na butelce „obrączkę” 
trudno zdjąć, to można butelkę wraz z nią 
włożyć do odpadów szklanych. 

W czasach PRL w naszym mieście było kilka punktów skupu opakowań szklanych, m.in. za 
„Prażakówką”. Cieszyły się one sporą popularnością. Za zwrot butelek po alkoholu, occie 
itp. płacono 1 zł, za musztardówki i słoje 60 gr. 

Wiosna w tym roku spóźniła się o co 
najmniej miesiąc, więc niejeden dział-
kowiec już w marcu wyczekiwał odpo-
wiedniej pory do wysiewu roślin i zapew-
ne był zawiedziony i zniechęcony, gdy  
w połowie kwietnia nastąpiła zima na ca-
łego. Z kolei kiełkomaniacy, którzy swój 
areał mają na parapetach mogą pochwalić 
się efektownymi uprawami jak zaprezen-
towany powyżej groszek zielony. Został 
on wysiany na wilgotnej gazie i po trzech 
tygodniach nadal rośnie! Może nawet 
zakwitnie? Jest tak uroczy, że szkoda go 
konsumować.                                        (LS)

GROSZEK NA PARAPECIE
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SUKCES GONI 
SUKCES

13 marca odbył się Beskidzki Festiwal 
Tańca pod patronatem Burmistrza Gminy 
Kęty w ramach którego zorganizowano 
VIII turniej tańca nowoczesnego on-line. 
Wzięła w nim udział Julia Gregorska, 
ustrońska pasjonatka tańca, która trenuje 
w MDK „Prażakówka”. Pomimo dużej 
konkurencji to właśnie Julia pokonała 
wielu uczestników z całej Polski i zajęła 
1.m. w kategorii Soliści Street Dance 
13-15 lat. Gratulujemy i życzymy Julii 
dalszych sukcesów.  																								(kfz)

(cd. ze str. 1)
są różne akcje ekologiczne stanowiące 
okazję do podniesienia na całym świecie 
świadomości społecznej na największe 
wyzwanie, czyli poprawę fatalnego stanu 
naszej planety, poprzez propagowanie 
zachowań sprzyjających ochronie śro-
dowiska, co ma wielkie znaczenie nie 
tylko dla nas, ale także dla przyszłych 
pokoleń, bo to przecież od nas zależy,  
w jakich warunkach będą żyły nasze 
dzieci oraz wnuki. 

Przy tej okazji organizowane są akcje 
zbierania śmieci, aby spopularyzować 
ten ważny problem i uzmysłowić wszyst-
kim jak bardzo zaśmiecona jest nasza 
planeta. Przypominamy, że statystyczny 
Europejczyk wytwarza rocznie około 
pół tony odpadów, z tego jedynie 40% 
udaje się przetworzyć (w naszym kraju 
niestety jeszcze mniej). Toteż ważnym 
aspektem dbania o środowisko jest regu-
larna segregacja odpadów domowych, 
która pozwala na poddanie recyklingowi 
przedmiotów nadających się do ponow-
nego wykorzystania. Warto, aby w takie 

działania włączano również dzieci, by od 
najmłodszych lat były świadome koniecz-
ności sprzątania po sobie i segregacji 
odpadów. Te szczytne idee warto wcielać 
w życie na co dzień, a jeżeli wszyscy się 
zaangażujemy i będziemy podejmować 
nawet niewielkie działania, to razem 
możemy doprowadzić do dużych zmian, 
bo przecież w jedności siła! 

DRUGIE ŻYCIE 
ODPADÓW

Stare, zużyte przedmioty, ścinki róż-
nych materiałów najczęściej traktuje się 
jako śmieci, lecz przy odrobinie dobrych 
chęci i wyobraźni można im dać szansę 
na nowe życie. W internecie znajduje się 
wiele pomysłów z cyklu „Drugie życie 
odpadów”, gdzie przykładowo z petów po 
wodzie można wykonać różne elementy 
artystyczne,  czy użytkowe jak żyrandole, 
doniczki na rośliny lub efektowne murale.

Ciekawy pomysł zrealizowała  artystka 
Ágnes Nagy, instruktorka w MDK „Pra-

żakówka”, która  zorganizowała warsztaty 
on-line, pokazując jak wykorzystać odpa-
dy do wykonania efektownych obrazków, 
czyli patchwork bez szycia. Oto fragment 
instruktażu: „Dawniej na Węgrzech spot-
kałam panią, która ozdabiała jajka wiel-
kanocne materiałami tekstylnymi. Stąd 
pomysł, żeby w taki sposób robić obrazy 
z dziećmi. Zaprojektuj obraz na papierze. 
Równocześnie z kształtami wyobraź sobie 
kolory i zaznacz ich miejsce. Plan papieru 
w skali 1:1 jest przypinany do styropianu i 
wszystkie kształty wycinamy wzdłuż linii 
nożem. Na styropianie powstają wgłębie-
nia, w które wtłaczane są materiały teks-
tylne wycięte na podstawie papierowego 
szablonu. Obrazek może być świetną 
ozdobą domu, ale sprawdzi się również 
jako prezent. Mam nadzieję, że udało mi 
się Cię zainspirować!”

 Jak wykonać taką pracę, zobaczy-
cie, oglądając siedmiominutową pre-
zentację z MDK „Prażakówka” - po-
niżej link: https://www.youtube.com/
watch?v=ahAi8HRdwMY   

             Opracowała: Lidia	Szkaradnik

Z SZACUNKIEM DLA WSPÓLNEJ MATKI  

Zachęcamy do warsztatów artystycznych z Ágnes Nagy, które można śledzić w Internecie: https://www.youtube.com/watch?v=ahAi8HRdwMY
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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

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

Zatrudnię kucharkę! Praca na 
terenie Ustronia. Miła atmo-
sfera. Nie wymagane duże 
doświadczenie. 509-437-666.

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

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

Malowanie dachów. 505-168-
217.

Sprzedam fortepian Schroder 
po renowacji. Cena do negocja-
cji. 606-962-812.

Wynajem koncentratora tlenu. 
Terapia tlenowa do łagodzenia 
objawów COVID-19 w Twoim 
domu. Dojazd do klienta na 
terenie Śląska Cieszyńskiego. 
Więcej informacji tel. 512 219 
919

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

ZDANIEM BURMISTRZA 
O śląskości mówi burmistrz Ireneusz Szarzec. 

Temat Śląska i tożsamości Ślązaków stał się popularny  
w mediach. Chcąc się o tym wypowiadać trzeba brać pod uwagę 
złożoną sytuację i różnorakie uwarunkowania. Moim zdaniem 
trzeba w tej dyskusji brać pod uwagę głównie aspekt historyczny, 
a wtedy okazuje się, że Śląsk to przede wszystkim obecny Dolny 
Śląsk, zaś pozostałe ziemie śląskie to historyczne księstwa takie 
jak m.in. opolskie, cieszyńskie czy pszczyńskie. Ta historyczna 
kraina była na granicy wpływów różnych państw, a co za tym 
idzie różnych narodów. Mieliśmy wpływy czeskie, niemieckie, 
austriackie i polskie. Przełomowe w historii Śląska było moim 
zdaniem rozdrobnienie dzielnicowe. Władane, sprzedawane, prze-
kazywane, dzielone, zdobywane, poszczególne dzielnice wpływały 
na kształtowanie się tożsamości ich mieszkańców. Pogranicze 
sprzyjało przenikaniu się kultur od najdawniejszych czasów. 
Do tego dodajmy uwarunkowania gospodarcze, rozwój handlu. 
Później na naszym terenie istotna była wielowyznaniowość. To tu 
wiele łatwiej przenikały nowe nurty, poglądy filozoficzne.

BRAWO MARTYNA
W ostatnią sobotę obejrzeliśmy kolejny odcinek muzycznego 

show Programu 2 TVP „Bitwa na głosy”. Różnił się tym od po-
przednich, że zespoły, które zostały na placu boju wykonywały po 
dwa utwory. Również tym, że po raz pierwszy nie wygrała drużyna 
z Cieszyna. Na pewno nie przez Martynę Franek, która podbiła 
serca jurorów i publiczności. Uczennica szóstej klasy Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Ustroniu, członkini Estrady Regionalnej 
„Równica”, mieszkanka Wisły wykonała niemal samodzielnie 
przebój Brathanków „Czerwone Korale”.

USTRŃSKIE DRUŻYNY GÓRĄ
SPOTKANIA CO TYDZIEŃ

Uczeń Szkoły Podstawowej Nr 1, Szymon Szlauer został lau-
reatem Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki z Elementami 
Przyrody. Jednak jego sukcesy z matematyki zaczęły się wcześ-
niej: - Już od klasy drugiej Szymon startuje w Międzynarodowym 
Konkursie Matematycznym Kangur, zdobywając tam wyróżnienia 
i dwukrotny tytuł laureata, za co w nagrodę był na wycieczkach 
zagranicznych. Prócz tego, co roku bierze udział w szkolnym 
konkursie matematycznym „Mistrz Matematyki”, w którym dwu-
krotnie uzyskał ten tytuł dyskwalifikując wszystkich konkurentów.

KUŹNIA USTROŃ - SPÓJNIA ZEBRZYDOWICE 
3:1 (0:1)

16 kwietnia Kuźnia podejmowała na własnym boisku jedenastkę 
z Zebrzydowic w meczu o mistrzostwo A-klasy. Spotkanie miało 
dwa oblicza. Bardzo kiepska pierwsza połowa w wykonaniu obu 
drużyn. Co prawda Kuźnia ma rzut wolny tuż zza linii pola karne-
go, ale pudłuje Paweł Wydra. Bramkę tracimy w 40 min. z rzutu 
karnego. Pierwsze dwadzieścia minut drugiej połowy nie wróży 
nic dobrego dla Kuźni. Nadal trudno zakończyć akcję. Dopiero 
w 73 min. P. Wydra ponownie strzelając z rzutu wolnego zdoby-
wa bramkę, przy czym piłka odbiła się po drodze od zawodnika 
Spójni. Nieco wcześniej na boisku pojawił się Piotr Husar i to on 
w 76 min. Dośrodkowuje, a gola zdobywa Tomasz Kłębek. W 87 
min. P. Husar strzela głową zwycięskiego gola. Wybrała:	(lsz) 

10 lat temu - 21.04.2011 r.

OGŁOSZENIA DROBNE

16/2021/8/R

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

Apteki dyżurujące w niedziele i święta: 
24.04      Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1     tel. 33 856-11-93
25.04      Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
01.05      Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
2-3.05    Na Szlaku      ul. 3 Maja 46    tel. 33 854-14-73

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.

13.04-13.05.2020 Wystawa wirtualna "Hoczki z trówły ustronian- 
   ki", www.muzeum.ustron.pl
25.04  Skarby Stela-Targi Staroci,Targowisko Ustroń

Nawet psy zapadają w sen zimowy.                         Fot. K. Targowska
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50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO:	1) bardzo pracowity owad, 8) obiadowa do-
kładka, 9) letnia kanikuła, 10) broń sieczna, 12) dmuchawa 
w samochodzie, 14) strojniś, 15) rozrabiają na podwórku,  
16) rodzaj grubej kaszy, 19) podkasany taniec, 22) domowe lub 
harcerskie, 23) walczy w ringu, 24) turecka stolica.
PIONOWO:	2) część marynarki, 3) turystyczna wyprawa,  
4) grecki bóg wojny, 5) drukarskie tło, 6) do zagniatania cia-
sta, 7) imię carów, 11) stronnik-sympatyk, 13) czynił awanse 
damie, 17) obibok, 18) marszowy dudni na bruku, 20) trafia 
na kamień, 21) mieszkanko lisa.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 30 kwietnia.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 14

 KWIETNIOWE DESZCZE

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
16/2021/1/O

Mat w dwóch posunięciach.                            W. Suchta 2021 r.

Mokate pobudza myślenie!

Rozwiązanie z GU nr 14: e3

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:*	Mateusz	Śliwka	z Ustronia, ul. Wi-
klinowa. Zwycięzców zapraszamy po nagrody po wcześniejszym umówieniu 
się telefonicznie, tel. 33 854-34-67.

Nie taki dawny Ustroń, 1992 r.                                  Fot. W. Suchta

13 kwietnia w formie zdalnej odbyło się spotkanie robocze 
przedstawicieli ustrońskiego samorządu, Politechniki Opolskiej  
i Fundacji „Oddychaj Beskidami”. Wzięli w nim udział burmistrz 
miasta Przemysław Korcz, naczelnik Wydziału Środowiska  
i Rolnictwa Urzędu Miasta Ustroń Monika Maksymczak, dr inż. 
Krzysztof Drożdżol oraz Paweł Waszek. Rozmowy dotyczyły w 
szczególności: 

– wielosezonowego wykonania pomiarów jakości powietrza  
w mieście Ustroń przy użyciu badawczych metod referencyjnych,

– rozmieszczenia stacji pomiarowych na podstawie wykonanej 
analizy środowiskowej oraz inwentaryzacji palenisk,

– długofalowej analizy danych uzyskanych ze stacji pomiaro-
wych wraz z rozdzieleniem zanieczyszczenia niskoemisyjnego 
oraz liniowego.

Wszystkie powyższe działania mają służyć stworzeniu narzę-
dzia pomiarowego w czasie rzeczywistym. Pomoże to również 
wytypować nieruchomości, w których wymiana urządzenia 
grzewczego przyniesie najlepszy efekt ekologiczny.           (mn)

ANTYSMOGOWE 
STACJE I ANALIZY
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Mecz z Orłem rozpoczął się dla Kuźni 
 w najlepszy z możliwych sposobów, 
ponieważ już w drugiej minucie gry bram-
karza przyjezdnych pokonał Kamil Szaj-
ter. Dla 21-letniego napastnika było to 
pierwsze, oficjalne trafienie w barwach 
naszego czwartoligowca. 180 sekund póź-
niej prowadzenie ustrońskich zawodni-
ków było jeszcze okazalsze, a strzelcem 
drugiej bramki był Bartosz Iskrzycki, 
który wpadł w pole karne i uderzeniem 
po dalszym słupku ulokował futbolówkę 
w siatce. W ostatniej minucie pierwszej 
połowy Iskrzycki zacentrował wprost do 
Daniela Dobrowolskiego, ten głową zgrał 
do Michała Pietraczyka, który uderzeniem  
z pierwszej piłki nie dał bramkarzowi Orła 
żadnych szans na skuteczną interwencję. 
Piłkarze Kuźni mogli schodzić na przerwę 
prowadząc jeszcze wyżej, jednak niesku-
teczni byli Konrad Kuder (27 minuta) oraz 
Pietraczyk, który w 37. minucie niesku-

POSZLI ZA CIOSEM

tecznie lobował interweniującego w bram-
ce Orła Łukasza Byrtka. Przyjezdni mieli  
w pierwszej połowie tego widowiska nie-
wiele do powiedzenia, o czym najdobitniej 
świadczy fakt, iż ani razu poważnie nie 
zagrozili bramce strzeżonej przez Aleksan-
dra Łubika. Po zmianie stron gra toczyła 
się już w nieco wolniejszym tempie, co 
jednak nie oznaczało, że z boiska wiało 
nudą. Wręcz przeciwnie, bowiem w 62. 
minucie bezpośrednią czerwoną kartką zo-
stał ukarany Kuder. Osiem minut później 
ustrońscy zawodnicy cieszyli się z kolej-
nego gola. Kapitalnym uderzeniem z rzutu 
wolnego popisał się wówczas Arkadiusz 
Jaworski. Ostatnie słowo w tym meczu 
należało do przyjezdnych, którzy w 77. 
minucie znaleźli sposób na Łubika i zdo-
byli bramkę honorową. W następnej serii 
gier podopieczni szkoleniowca Mateusza 
Żebrowskiego zmierzą się na wyjeździe  
z trzecią siłą ligi – Unią Książenice.

Kuźnia wystąpiła w składzie: Aleksan-
der Łubik – Dominik Olchawa (od 64 
minuty Jakub Chmiel), Cezary Ferfecki, 
Konrad Pala (od 55 minuty Damian Ma-
dzia), Jakub Wojtyła, Bartosz Iskrzycki, 
Daniel Dobrowolski, Konrad Kuder, Ar-
kadiusz Jaworski, Michał Pietraczyk (od 
89 minuty Jakub Dziwisz), Kamil Szajter 
(od 65 minuty Mateusz Wigezzi).                          
                                     Arkadiusz	Czapek

KS Kuźnia Ustroń – LKS Orzeł Łękawica 4:1 (3:0)

1 APN Odra Wodzisław 55 69:21 
2 LKS Unia Turza Śląska 44 53:33 
3 LKS Unia Książenice 42 38:33 
4 LKS Bełk 41 44:32 
5 KS Spójnia Landek 40 58:19 
6 KS Rozwój Katowice 37 45:29 
7 KP GKS II Tychy S.A. 34 51:42 
8 LKS Drzewiarz Jasienica 34 31:31 
9 KS Kuźnia Ustroń 34 44:45 
10 TS Podbeskidzie II BB S.A. 31 46:39 
11 MKS Czechowice-Dziedzice 27 36:34 
12 LKS Czaniec 27 32:46 
13 LKS Orzeł Łękawica 26 32:32 
14 LKS Jedność 32 Przyszowice 24 24:47 
15 GKS Radziechowy-Wieprz 22 24:40 
16 MKS Iskra Pszczyna 11 25:67 
- MKP Odra Centrum Wodzisław 18 29:91 
 

IV Liga (Śląsk - grupa II)

Podopieczni trenera Mateusza Żebrowskiego pewnie i zasłużenie pokonali 
przyjezdnego Orła, dzięki czemu ich drugie wiosenne zwycięstwo z rzędu 
stało się faktem.

KIERUNEK TELEWIZYJNE SHOW 
Format telewizyjny „Jaka to melodia” 

zna zapewne większość naszych Czytelni-
ków. Emitowane od 1997 roku muzyczne 
show gości wiele gwiazd i znanych na-
zwisk. Tym razem w jednym z ostatnich 
odcinków udział wziął nasz mistrz kierow-
nicy – Kajetan Kajetanowicz.  

Zapytany o to, co robi poza prowa-
dzeniem samochodu, odpowiedział… że 
myśli o prowadzeniu samochodu! Za-
powiedział także chęć udziału w Rajdo-
wych Mistrzostwach Świata i opowiedział  
o planach na nadchodzący sezon. Okazuje 
się, że Kajetan nie tylko dobrze prowadzi, 
ale i ma całkiem niezły słuch muzyczny! 
Rajdowiec odgadł między innymi utwór 
„Dumka na dwa serca” z repertuaru Edyty 
Górniak i Mieczysława Szcześniaka, „W 
kinie w Lublinie” Brathanków czy  „Daj 
mi tę noc” Boltera. Wraz z nim w zabawie 
udział wziął motocyklista Maciej Giemza 
oraz Królowa Polskiego Driftu Karolina 
Pilarczyk. Kajetanowicz zakończył mu-
zyczne zmagania na drugim miejscu.   

Pierwszym startem Kajetanowicza  
w tym roku będzie 22-25 kwietnia asfalto-
wy Rajd Chorwacji, który debiutuje w ka-
lendarzu WRC.                                         (kfz)

Kajetan Kajetanowicz czuje się równie dobrze w telewizyjnym show jak za kierownicą swojego 
samochodu.


