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Zakończyły się bardzo dziwne ferie. Dzieci miały wolne od szkoły zdalnej do 17 stycznia, ale,
zgodnie z początkowymi wytycznymi, nie mogły wychodzić z domu przed godz. 16. Później
rząd zmienił zasady i wypuścił uczniów na sanki i narty, ale bez możliwości korzystania
z wyciągów. Dorośli wypuścili się sami w góry i doliny, więc Ustroń tętnił życiem, tylko nie
w restauracjach i hotelach, a i to nie do końca, ale donosić nie będziemy. Jednej soboty na
drodze wojewódzkiej utworzył się korek, bo Polacy ciągnęli do nieczynnych pensjonatów,
na nieczynne wyciągi i stoki w Ustroniu, Wiśle i Trójwsi. Oblegana była Równica, gdzie turyści utworzyli strefę bez maseczek. Policję jednak bardziej interesowała Jastrzębia Góra,
bo według histerycznie reagujących mediów, działy się tam rzeczy wysoce niebezpieczne.
W jednym z nadmorskich hoteli zastano 300 zamaskowanych młodych ludzi, pochylonych
nad szachownicami. Wśród uczestników Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów byli również
nasi zawodnicy, reprezentujący Stowarzyszenie Szachowe „Olimpia” Goleszów.
Fot. Daniel Niemiec

NIE MA NIC ZA DARMO

Można udawać, że ich nie ma, zwłaszcza że trzymamy je w miejscach niewidocznych, w szafce pod zlewem, pod
pokrywką, za domem. Zawiązujemy
worki, wrzucamy do kubła i najchętniej już byśmy o nich nie myśleli, ale
niezauważanie problemu nie sprawia,
że znika. O jego istnieniu przypominamy sobie najczęściej w momencie,
gdy musimy zapłacić za wywóz. Coraz
więcej i więcej.
Jednak mamy wpływ na ich ilość i na ich
jakość, a przez to i na ich koszty. Zamiast
narzekać, że jest drożej, zastanówmy
się, czy możemy sprawić, że będzie taniej. Możemy, choć będzie to wymagać
trochę więcej wysiłku, uwagi i wiedzy,
a przede wszystkim wyrobienia sobie
odpowiednich nawyków. Spróbujmy,
Gazeta Ustrońska w tym pomoże.

Wszystkim
babciom i dziadkom
składamy
najserdeczniejsze
życzenia.

Rozmowa z Krystianem Wałachem,
prezesem Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ustroniu
Opłata za wywóz śmieci od mieszkańców znowu wzrosła, a wynika to
m.in. z ceny za tę usługę, jaką zawarło
w ofercie przetargowej Przedsiębiorstwo Komunalne. Czy ta cena nie mogłaby być niższa?
Niestety nie. Wynika ona z kosztów,
jakie ponosi nasza spółka, by usługę
zrealizować, a na koszty składa się kilka
czynników. Jednym z nich jest tzw. opłata
marszałkowska, która w ciągu trzech lat
wzrosła dziesięciokrotnie.

21 stycznia 2021 r.

		

Proszę przypomnieć, co to jest opłata
marszałkowska.
Opłata ta nie zasila ani budżetu gminy,
ani przedsiębiorstwa zajmującego się
odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, tylko przekazywana
jest do Urzędu Marszałkowskiego, a ten
przeznacza ją, ogólnie mówiąc, na zadania
z zakresu ochrony środowiska. Na co konkretnie, trudno powiedzieć. Wzrost opłaty
marszałkowskiej znacząco wpływa na
koszty prowadzenia naszej działalności,

(cd. na str. 8)
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Miejskie rowery wpisują się w strategię Rozwoju Elektromobilności
dla Miasta Ustroń na lata 2020-2035.
Fot. K. Francuz

ELEKTROMOBILNOŚĆ
Podczas sesji, która odbyła się 17 grudnia 2020, radni jednogłośnie przyjęli Strategię Rozwoju Elektromobilności dla Miasta
Ustroń na lata 2020-2035. Wcześniej projekt zreferował Łukasz
Sitek, specjalista Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta
Ustroń. W związku z uchwałą wirtualnym gościem ustrońskich
radnych był dr inż. Marek Bauer z Politechniki Krakowskiej,
kierownik zespołu autorskiego Strategii, który przedstawił
program:

– Było to ciekawe wyzwanie i po wielu latach mogłem sobie
przyjechać parę razy do Ustronia, co było wartością samą w sobie.
W strategii chodzi o to, żeby na obszarze Ustronia ograniczyć
emisję pochodzącą od systemu transportowego i chodzi tu zarówno
o transport zbiorowy, jak i transport indywidualny. Sytuacja zazwyczaj wygląda w ten sposób, że jeśli chodzi o transport zbiorowy, to
narzędzia dość mocno są po stronie sektora publicznego, natomiast
niestety te pozostałe, to jednak jest sektor prywatny, który czasami
troszkę bardziej opornie podchodzi do tego typu rozwiązań. Niemniej jednak miasto ma pewne narzędzia, które chcielibyśmy tu
wskazać, żeby z jednej strony działać z mieszkańcami, a z drugiej
strony zadbać o pewne zmiany zachowań komunikacyjnych osób
odwiedzających, zwłaszcza tych, którzy przyjeżdżają na dłużej.
Jak tłumaczył dr Bauer, dokument wpisuje się w obecną Strategię Rozwoju Miasta, ale w związku z tym, że w tym roku kończy
się jej ważność, powinien być wzięty pod uwagę przy tworzeniu
nowej strategii. Mówił też, że w innych gminach zwykle formułuje
się kilka, kilkanaście zadań w ramach strategii elektromobilności,
a strategia dla Ustronia posiada ich aż 37, przy czym to miasto
będzie decydować, które z nich zostaną zrealizowane. Obszerne
opracowanie zawiera szczegółową analizę miasta, jego powierzch-

to i owo
z

okolicy
106 urodziny świętowała 13
stycznia Rozalia Buczek,
emerytowana nauczycielka,
mieszkanka gminy Chybie.
Były życzenia i ogromny bukiet kwiatów od wójta Janusza Żydka i przewodniczącego
Rady Gminy Piotra Gmuzdka.
Pani Rozalia jest bodaj najstarszą mieszkanką naszego
powiatu i zapewne też dzierży
prymat w skali kraju.
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W minionym roku na terenie
gminy Strumień urodziło się
63 chłopców i 68 dziewczynek
(o 17 mniej niż w roku 2019).
Zmarło 127 mieszkańców (o 26
więcej). Na nową drogę życia
wstąpiły 84 pary, czyli 28 mniej
w porównaniu do 2019 roku.

* * *

Ciekawość turystów wzbudza przydrożna kapliczka przy
szlaku na Błatnią w Brennej.
Po podpaleniu kapliczkę odrestaurowano z inicjatywy właścicieli terenu, na którym się
znajduje. We wnętrzu kapliczki
jest figurka św. Floriana.

* * *

Średnio 16 przypadków na dobę
wynosi liczba nowych zakażeń
koronawirusem w powiecie cieszyńskim. Ta średnia obejmuje

ni, demografii, urbanizacji, dostępności do różnych źródeł energii
itd., oraz 4 cele strategiczne, 8 celów operacyjnych i 37 zadań,
żeby te cele osiągnąć. Część z nich zamieszczamy poniżej:
Cel strategiczny I – Utworzenie systemu zarządzania energią
w mieście
Cel operacyjny A – Opracowanie dokumentów planistycznych
Cel operacyjny B – Budowa inteligentnego systemu zarządzania
ruchem
Zadania – 4. Budowa systemu pomiarów natężeń ruchu drogowego na skrzyżowaniach i wlotach do miasta, 5. Budowa systemu
pomiarów czasu parkowania, 6. Budowa systemu dynamicznej
informacji na temat wolnych miejsc parkingowych,
Cel operacyjny C – Budowa inteligentnego systemu zarządzania
energią
Zadania – 9. Stworzenie centrum energetycznego dla usług
komunalnych, 10. Wspieranie mieszkańców i instytucji korzystających z odnawialnych źródeł energii, 11. Modernizacja systemu
oświetlenia miejskiego.
Cel strategiczny II – Ograniczenie emisji generowanej przez
transport zbiorowy
Zadania – 12. Zakup autobusów elektrycznych do obsługi lokalnych linii transportu zbiorowego, 13. Budowa infrastruktury
ładowania autobusów elektrycznych, 15. Wdrożenie systemu
zarządzania transportem zbiorowym, 16. Zwiększenie oferty
przewozowej lokalnego transportu zbiorowego, 17. Modernizacja
przystanków transportu zbiorowego na terenie miasta.
Cel strategiczny III – Ograniczenie emisji generowanej przez
samochodowy transport indywidualny
Cel operacyjny E – Wzrost udziału pojazdów zero i niskoemisyjnych w ruchu
Zadania – 18. Budowa ogólnodostępnej miejskiej infrastruktury
ładowania pojazdów elektrycznych, 20. Rozważenie częściowej
wymiany miejskiej floty pojazdów na pojazdy zero lub niskoemisyjne 21. Rozważenie uruchomienia floty pojazdów na wynajem
Cel operacyjny F – Poprawa dostępności do miasta transportem
zbiorowym
Zadania – 22. Zwiększenie oferty przewozowej, 23. Utworzenie autobusowej linii transgranicznej, 24. Koordynacja
taryfowo-biletowa transportu zbiorowego na poziomie lokalnym
i ponadlokalnym, G. Zmniejszenie liczby podróży odbywanych
samochodem w podróżach po mieście, 25. Modernizacja ciągów pieszych oraz uzupełnienie brakujących chodników, 26.
Modernizacja i uzupełnienie wyposażenia ciągów pieszych, 27.
Kontynuacja wprowadzania bezpiecznych przejść dla pieszych,
28. Rozbudowa układu dróg dla rowerów, 29. Budowa systemu
wypożyczalni rowerów 30. Rozbudowa sieci parkingów/stojaków
rowerowych i parkingów dla e-hulajnóg, 32. Reorganizacja zasad
parkowania w centrum miasta.
Cały dokument można przeczytać w internecie na stronie ustron.
esesja.pl przy relacji z sesji grudniowej, gdzie znajdują się również
inne dokumenty z tego posiedzenia.
Monika Niemiec
okres od 1 do 17 stycznia. W tym
czasie odnotowano 14 zgonów
z powodu Covida-19. Tymczasem 25 stycznia mają się rozpocząć szczepienia mieszkańców
z grupy 80+, czyli tej najstarszej.

* * *

Na początku lat 30. ub. wieku, wśród cieszyńskich rzemieślników byli m.in. pilnikarze, przetacznicy, nożownicy
i grzebieniarze, a pośród kupców handlarze pierzem i hurtownicy soli. Działała wypożyczalnia... fortepianów. Obecnie
pośród rzemieślników można
spotkać jeszcze złotników, zegarmistrzów, fryzjerów oraz
bodaj jednego szewca i zduna.

* * *

Piotr Żyła razem z kolegami z biało-czerwonej druży-

ny stanął na drugim stopniu
podium, podczas konkursu
o Puchar Świata w Zakopanem. Indywidualnie popularny Wiewiór nie wystartował,
bo został zdyskwalifikowany
w kwalifikacjach za nieregulaminowy kombinezon.

* * *

W Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie w styczniowe popołudnia i wieczory
wystawiano kilkanaście spektakli Jasełek Tradycyjnych.
W tym roku, z powodu pandemii
koronawirusa, przedstawienia
przygotowywane przez Zespół
Teatralny Parafii św. Elżbiety w Cieszynie musiano odwołać. W cieszyńskim teatrze
Jasełka Tradycyjne wystawiane były od ponad 25 lat. (nik)
21 stycznia 2021 r.

KRONIKA MIEJSKA
NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI:
Aleksandra Żulińska z Cieszyna i Artur Kubica z Ustronia

* * *

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
– DEKLARACJE 2021 r.
Burmistrz Miasta Ustroń informuje, że od 1 stycznia 2021 r.
zmieniła się metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy,
metodą naliczania opłaty dla części zamieszkałej jest iloczyn
liczby mieszkańców i ustalonej stawki opłaty, natomiast dla części
niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność, metodą
ustalenia opłaty jest iloczyn powierzchni użytkowej lokalu oraz
ustalonej stawki. W związku z powyższym właściciele takich
nieruchomości zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w terminie do 10 lutego 2021 r. Druk deklaracji oraz stawki opłaty
na 2021 r. dostępne są w Urzędzie Miasta Ustroń, Rynek 1 oraz
na stronie internetowej Miasta. Szczegółowych informacji w tym
zakresie udziela Wydział Podatków i Opłat Lokalnych pod nr tel.
33 857 93 42, 33 857 93 53.

* * *

Z ŻYCIA WZIĘTE
– KONKURS NA SKECZ

Miejski Dom Kultury „Prażakówka” ogłasza konkurs dla młodzieży na autorski skecz pt. „Coolturalne scenki z życia wzięte”.
Konkurs polega na nagraniu krótkiego materiału video i przesłaniu
linka na adres: mdk@ustron.pl. Filmy zostaną opublikowane
na kanale YouTube MDK „Prażakówka”. Więcej informacji na
portalu facebook oraz stronie www.mdk.ustron.pl

* * *

AKTORSTWO DLA DOROSŁYCH
7 stycznia ogłoszony został nabór do amatorskiej grupy teatralnej dla dorosłych MDKKru! Koordynatorami projektu będą
Szymon Pilch oraz Kacper Matula. Osoby w wieku 17+ chętne
do wzięcia udziału w pierwszym projekcie teatralnym wspólnie z partnerskim miastem Hajdunanas, proszone są o kontakt
mailowy, telefoniczny lub poprzez profil facebook’owy MDK
„Prażakówka”.

* * *

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Hermina Mendrek			
Wanda Kierat			
Leszek Balcar			
Stanisław Sobek			

lat 91
lat 84
lat 57
lat 67

ul. Ustrońska
os. Manhatan
ul. Dominikańska
ul. J. Wantuły

3/2021/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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
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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

UWAGA !

PRZEDSIĘBIORCY
HANDLUJĄCY NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI
Burmistrz Miasta Ustroń przypomina o wynikającym z ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów
alkoholowych za rok 2020 r. oraz uiszczenia pierwszej raty za
posiadanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Termin
płatności pierwszej raty upływa 31 stycznia 2021 r. Płatności
należy dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń (parter) lub
przelewem na konto bankowe: ING BANK ŚLĄSKI O/Bielsko-Biała 60 1050 1070 1000 0001 0102 5211

* * *

TYDZIEŃ EKUMENICZNY
Od 18 do 25 stycznia trwa w Ustroniu Tydzień Modlitw
o Jedność Chrześcijan pod hasłem: „Trwajcie w mojej miłości,
a przyniesiecie obfity owoc”. To czas, gdy chrześcijanie różnych
wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych
spotkaniach. W kościele pw. św. Klemensa 24 stycznia o godz.
16.30 odbędzie się uroczyste Nabożeństwo Ekumeniczne.
Kazanie wygłosi ks. Dariusz Lerch – proboszcz pomocniczy
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu. W związku
z pandemią, dla osób, które nie będą mogły osobiście uczestniczyć
w nabożeństwie, zostanie przeprowadzona transmisja na żywo
na stronie Parafii pw. św. Klemensa: https://www.youtube.com/c/
ParafiaŚwKlemensawUstroniu

* * *

CYFROWE WYDANIE
NADAL ZA 2 ZŁ
Zapraszamy do zakupu cyfrowego wydania Gazety Ustrońskiej,
które w dalszym ciągu kosztuje 2 zł za numer. Czytelnicy, którzy
zdecydowali się na tę formę lektury, znajdują kolejne numery
w swojej skrzynce mailowej w czwartek z samego rana i bez
wychodzenia z domu mogą zapoznać się z najświeższymi informacjami z Ustronia. Wśród naszych cyfrowych prenumeratorów
są zarówno mieszkańcy Ustronia, jak i osoby mieszkające poza
naszym miastem. Niektórzy kupili prenumeratę jako prezent, dla
kogoś bliskiego, kto wyjechał za granicę do pracy. Aby kupić
cyfrową Gazetę Ustrońską (10 numerów za 20 zł) wystarczy
wysłać maila do redakcji: gazeta@ustron.pl
POZNAJ TO MIASTO CYFROWO!
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HARMONOGRAM REJESTRACJI
POSZCZEGÓLNYCH GRUP SENIORÓW
Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:
od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat
od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat
od 25 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 60 lat

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

WYKAZ PODMIOTÓW LECZNICZYCH
NA TERENIE MIASTA USTROŃ,
WYZNACZONYCH DO PEŁNIENIA FUNKCJI
PUNKTÓW SZCZEPIEŃ:
1) Poradnia Rodzinna, Ustroń, ul. Mickiewicza 1, tel: 33 85
65 997, 33 85 65 998, 33 85 65 999;
2) Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” S.A. Przychodna Uzdrowiskowa (budynek Uzdrowiskowego Instytutu
Zdrowia), Ustroń, ul. Sanatoryjna 7, tel. 33 85 65 997, 33 85 65
998, 33 85 65 999;
3) Ośrodek Zdrowia „Salus”, Ustroń, ul. Pod Skarpą 6, tel.:
730 300 135, 33 333 40 35;
4) Rodzinna Praktyka Lekarska NZOZ S.C. T. Recman,
M. Kunkel-Korczago, ul. Skoczowska 137, tel.: 33 854 23 50

MIEJSKA INFOLINIA DOTYCZĄCA SZCZEPIEŃ
PRZECIW COVID-19 ORAZ TRANSPORTU
DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ
Osoby leżące oraz osoby mające problemy z samodzielnym
poruszaniem się w momencie rejestracji w punkcie szczepień
przeciw COVID-19, powinny zgłosić potrzebę szczepienia przez
zespół wyjazdowy w miejscu zamieszkania pacjenta. Osoby
niepełnosprawne z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, ze schorzeniami neurologicznymi oraz układu
ruchowego lub odpowiednio z I grupą inwalidzką, oraz osoby
mające niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie
trudności w samodzielnym dotarciu z miejsca zamieszkania do
najbliższego punktu szczepień mogą skorzystać z transportu organizowanego przez Urząd Miasta. Zgłoszenia należy dokonać
pod nr. tel. 33 857 93 45 w godz. od 7.30 do 15.30.

Jak każda szczepionka, szczepionka Comirnaty może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić
u więcej niż 1 na 10 osób):
• w miejscu wstrzyknięcia: ból, obrzęk,
• zmęczenie,
• ból głowy,
• ból mięśni,
• ból stawów,
• dreszcze, gorączka.
Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 osób):
• zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia, • nudności.
Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić
u maksymalnie 1 na 100 osób)
• powiększone węzły chłonne, • złe samopoczucie, • ból
kończyny, • bezsenność, • swędzenie w miejscu wstrzyknięcia.
Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 1 000 osób)
• przemijające jednostronne porażenie nerwu twarzowego.
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na
podstawie dostępnych danych)
• ciężka reakcja alergiczna.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu
Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222
Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309,
strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl oraz podać
numer serii/Lot, jeśli jest dostępny. Dzięki zgłaszaniu działań
niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na
temat bezpieczeństwa stosowania leku.
3/2021/2/R

(dok. na str. 14)
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SZCZEPIENIA DLA SENIORÓW
JUŻ OD 25 STYCZNIA!
Burmistrz Ustronia Przemysław Korcz:
– Szanowna Seniorko oraz Szanowny Seniorze,
za sprawą pojawienia się wirusa SARS-Cov-2,
który wywołał ogólnoświatową pandemię,
ostatni rok był dla nas wszystkich szczególnie
trudny. Aby zahamować rozwój epidemii w naszym kraju, musieliśmy zmienić swoje dotychczasowe przyzwyczajenia i nauczyć się żyć
w całkiem nowej rzeczywistości, ograniczając
do minimum wszelkie kontakty społeczne.

Pod koniec 2020 roku wreszcie pojawił
się jeden z najważniejszych elementów
walki z pandemią – szczepionka, która
daje nam nadzieję na tak wyczekiwany
powrót do normalności. Ale to kiedy ta
normalność nastąpi, zależeć będzie od
nas wszystkich.
Pokonanie koronawirusa jest bowiem
możliwe tylko poprzez przerwanie jego
transmisji z człowieka na człowieka,
a taką możliwość daje nam właśnie szczepionka. W interesie całego społeczeństwa
leży zatem to, aby cały proces szczepień
przebiegał w Polsce jak najsprawniej.
Zwracam się więc do Państwa z ogromną prośbą o zaangażowanie się w walkę
z koronawirusem poprzez przystąpienie
do szczepień, gdy tylko będzie to możliwe.
Osoby, które ukończyły 80 lat mogą
zarejestrować się na szczepienie przeciwko COVID-19 już od 15 stycznia
br., a osoby, które ukończyły 70 lat – od
22 stycznia.
Same szczepienia dla seniorów rozpoczną się natomiast 25 stycznia.
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znajdującym się nawet w innym mieście
(aby skorzystać z tego sposobu rejestracji, konieczne jest posiadanie Profilu
Zaufanego).
Co istotne, osoby niepełnosprawne
bądź mieszkańcy, którzy mają problem
z samodzielnym dotarciem do punktu
szczepień, mogą skorzystać z pomocy
transportu do punktu szczepień.

• poprzez kontakt bezpośrednio z wybranym punktem szczepień – mapę punktów
szczepień wraz z danymi kontaktowymi
znaleźć można na stronie: https://www.
gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien, bądź wystarczy zapytać swojego
lekarza rodzinnego, w którym z najbliższych punktów szczepień jest możliwość
zaszczepienia się

Wystarczy zadzwonić pod specjalną
gminną infolinię pod numer: 33 85 79 345
w godzinach od 7.30 do 15.30.
Wówczas postaramy się zabezpieczyć
transport do punktu szczepień.
Warto dodać, iż aby zarejestrować się
na szczepienie nie jest wymagane żadne
dodatkowe skierowanie od lekarza – gdy
rozpocznie się etap, w którym będziemy
mogli się zaszczepić, wszystkim osobom
posiadającym numer PESEL (z grupy
osób uprawnionych do szczepień w ramach danego etapu) wystawione zostaną
automatyczne e-skierowania, ważne 60
dni. Indywidualne skierowania lekarze
będą wystawiać jedynie tym osobom,
które nie posiadają numeru PESEL lub nie
mogły poddać się szczepieniu w okresie
ważności pierwszego skierowania.
Szczepienia przeciwko COVID-19 są
całkowicie dobrowolne i bezpłatne. Sam
proces rejestracji jest, jak widać, bardzo
prosty, a o terminie podania szczepionki przypomni zapisanym osobom SMS
wysłany na podany przy zapisywaniu się
numer kontaktowy.
Jeszcze raz zachęcam wszystkich do
szczepień. Im więcej osób się na to zdecyduje, tym ochrona przed wirusem SARS-CoV-2 będzie skuteczniejsza.
Pamiętajmy, że przyjęcie szczepionki
to nie tylko ochrona dla nas, ale także dla
naszych bliskich, a pokonanie koronawirusa umożliwi nam wszystkim powrót do
normalności.

• poprzez e-Rejestrację na stronie pacjent.gov.pl, gdzie można wybrać jeden z pięciu proponowanych terminów
w punkach szczepień znajdujących się
w pobliżu lub w innym wybranym punkcie

Więcej informacji na temat szczepień
przeciwko COVID-19 znaleźć można
na stronie www.gov.pl/szczepimysie lub
w ramach dedykowanej infolinii pod
numerem 989.

Jak się zarejestrować? Procedura nie
jest skomplikowana i można to zrobić
na 3 sposoby:

• poprzez telefon na całodobową, bezpłatną infolinię 989, gdzie po podaniu
numeru PESEL oraz numeru telefonu
komórkowego można będzie umówić się
na szczepienie w dogodnym miejscu i terminie (rejestracji telefonicznej nie trzeba
dokonywać samodzielnie, może to zrobić
również osoba z rodziny),
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zaprasza
do skorzystania ze szczepień
przeciwko COVID-19
Przychodnia uzdrowiskowa jest jednym z miejsc, gdzie
będzie można się zaszczepić. W tej chwili trwają zapisy
na szczepienia dla osób z grupy 1.
W Przychodni Uzdrowiskowej (budynek Uzdrowiskowego
Instytutu Zdrowia) przy ulicy Sanatoryjnej 7 na Zawodziu
działały będą trzy punkty szczepień: dwa stacjonarne
i jeden wyjazdowy.
Akcję można wspomóc również poprzez wystawienie puszki WOŚP
w swoim sklepie czy biurze, gdzie aż do 31 stycznia chętni będą
mogli wrzucić datki. W tym celu należy skontaktować się ze Sztabem
Orkiestry w okolicy lub zarejestrować na www.wosp.org.pl

ŚWIATEŁKO WOŚP
W USTRONIU
Po raz kolejny Ustroń wesprze charytatywną inicjatywę Jurka
Owsiaka. Koło 200 wolontariuszy wyjdzie w dniu finału na ulice
i będzie kwestować na rzecz oddziałów laryngologicznych, otolaryngologicznych oraz diagnostyki głowy.
Mimo obostrzeń zaangażowani w największą polską akcję
charytatywną nie poddają się.
Tegoroczny finał różni się jednak od poprzednich. Nie będzie
koncertów, hucznych fajerwerków, zabaw i animacji, ale MDK
Prażakówka jako koordynator zadbało o to, aby na mieszkańców
i turystów czekało tego dnia dużo ciekawych atrakcji. Spacerowiczom na pewno uda się spotkać na niedzielnym spacerze ciekawego artystę, a będzie to kapela góralska z Koniakowa, Radek Stojda
oraz Wojciech Misiuga „Misiasty”, który o 12 zagra na rynku.
W planie jest również objazd miasta zabytkowym motorem z kolekcji „Rdzawe Diamenty” (trasa przejazdu dostępna na FB MDK
Prażakówka) i prezentacja zabytkowych samochodów z kolekcji
Michała Bożka. Rodziców z dziećmi zachęcamy do wycieczek pieszych po górach, zarówno z sankami, jak i bez. Równica, Czantoria
i Poniwiec zapraszają! Ci, którym zmarzną łapki, mogą udać się
w okolicę karczmy WRZOS. Tam odbędzie się pokaz warzenia
piwa metodami domowymi, poczęstunek grochówką, degustacja kawy oraz degustacja serów domowych. W ramach WOŚP
odbędzie się również trening biegowy i nordic walking na Czantorię, który poprowadzą Anna Sikora oraz Iwona Juzof. Zbiórka
o godz. 8 na parkingu Poniwiec Mała Czantoria, ul. Akacjowa 107.
W planach jest również najmodniejszy i najzdrowszy trend tego
sezonu – morsowanie! O godz. 16 w Hermanicach na tamie nr 7
poprowadzi je Joanna Czyż.
Karolina Francuz

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. Na
spotkanie należy przyjść w maseczce.
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Osoby zainteresowane szczepieniem zapraszamy
do kontaktu telefonicznego i rejestracji

od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00.
Nr tel. 33 85 65 997, 33 85 65 998, 33 85 65 999
e-mail:rejestracjaszczepien@uzdrowisko-ustron.pl
Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie internetowej

www.uzdrowisko-ustron.pl w zakładce Aktualności.

KOBIETA ORYGINALNA
ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO 2020

Celem wyborów jest wyłonienie Oryginalnej Kobiety ze Śląska Cieszyńskiego oraz docenienie jej codziennego wizerunku,
wyglądu, charyzmy i prezencji. Kandydatką może być każda
kobieta: koleżanka, sąsiadka, żona, pani domu, bizneswoman,
działaczka społeczno-kulturalna, która jest na swój sposób interesująca i wyjątkowa. Pierwszy etap potrwa do 12 lutego
i zakończy się wyłonieniem Złotej Piątki na podstawie liczby
oddanych na kandydatkę głosów oraz decyzji Kapituły Konkursu.
Zgłoszenia, formularze, regulamin konkursu i wszystkie inne informacje na stronie www.kobieta.ox.pl
3/2021/4/R

W porozumieniu
z Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców
w Cieszynie

Ogólnopolska Firma z 40-letnią tradycją,
producent wody mineralnej i napojów
przyjmie uczniów do praktycznej nauki zawodu:

• elektryk
• elektronik
Firma oferuje:
- stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
po ukończeniu nauki zawodu
- możliwość pracy sezonowej
- szkolenia podnoszące kwalifikacje
- możliwość rozwoju zawodowego
Kandydatów prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na
adres e-mail:
rekrutacja@ustronianka.com.pl z dopiskiem NAUKA ZAWODU
lub dostarczyć osobiście na adres:
43-450 Ustroń, ul. Jelenica 72, tel: 33 854 41 00

21 stycznia 2021 r.

LIST DO REDAKCJI
PARĘ SŁÓW DO LISTU DO REDAKCJI
W SPRAWIE DROGI ZBIORCZEJ
Z 14 STYCZNIA 2021 r.
Nie znam co prawda odpowiedzi Burmistrza Miasta w przedmiotowej sprawie z dnia 19.11.2020, ale w krótkich słowach ustosunkuję się do przedstawionego już parokrotnie w GU problemu.
Zacznę od tego, że nie lubimy, gdy ktoś koło nas kopnie łopatą
lub ma zamiary inwestycyjne. Nie zawsze nasz indywidualny interes musi być zgodny z koniecznością zagwarantowania przez miasto poprawnej, koniecznej infrastruktury, w tym komunikacyjnej.
Całe szczęście, że miasto dla tych celów od ponad 40 lat ma
w planach przestrzennych zabezpieczony teren pod konieczną budowę poprawiającą układ komunikacyjny miasta. To zaś również
jest wiadome dla tych, którzy tam mieszkają lub nabyli w okolicy
nieruchomości. Chodzi o poprowadzenia połączenia wewnątrz
miasta od ul. Cieszyńskiej (obok zakł.elektr.p.Macury), następnie
obok PGKiM, dalej pod Manhatanem, ul. Pod Skarpą i kończąc
nowym przebiegiem w okolice komisariatu policji. Musimy sobie
zdawać sprawę, że określona liczba pojazdów teraz i w przyszłości
musi się przemieścić z dolnej części Ustronia do górnej.
Już obecnie jest to problem a za chwilę ten wąski i jedyny układ
drogowy się „zatka”. W tym zwolnionym ruchu, przy ruchliwych
skrzyżowaniach następuje zwiększone spalanie silników, pogarszające oddziaływanie na środowisko. Popatrzmy już dziś, żeby
w mieście lub poza miasto wyjechać, trzeba nadłożyć niepotrzebne
kilometry. To przecież dotyczy również tych, którzy mieszkają na
omawianym obszarze.
Droga szybkiego ruchu nad Manhatanem nie może być alternatywą dla ruchu wewnątrzmiejskiego. I nie próbujmy o tym
myśleć, mając złe doświadczenia z wypadkowością na tej arterii
w powiązaniu z miastem.
Zresztą miasto Wisła musi się kiedyś uporać, by co najmniej od
Polany zwiększyć przepustowość. Obecny remont drogi do Wisły
jest nieprzemyślany (o czym innym razem). Natomiast fakt, że
część turystów szuka skrócenia drogi do Wisły przez Ustroń nic
nie daje i musi się kiedyś skończyć.
Idea parkingów na obrzeżach Ustronia jest obecnie mrzonką.
Nikt nie zostawi auta na parkingu by zwiedzać Ustroń, kto go
dalej zawiezie. Kar administracyjnych przecież nie zastosujemy.
Układ komunikacyjny poprawi budowa lokalnych parkingów.
Benedykt Siekierka
rzeczoznawca motoryzacyjny PZM

USTROŃ POD
BIAŁO-CZERWONĄ
Końcem roku rząd realizował internetowy projekt „Pod biało-czerwoną”. Obywatele oddawali głosy, dzięki którym w ich
gminach mają stanąć ufundowane przez państwo maszty z polską
flagą. Głosy można było oddawać do północy 31 grudnia 2020
roku, konieczne minimum: 100 z jednej miejscowości.
Do udziału zachęcał premier Morawiecki: Niech maszty z biało-czerwoną rozsiane w całym kraju pokażą nasze przywiązanie do
Polski, którą mamy nie tylko w sercu, ale chcemy się nią podzielić
budując wspólnotę Rzeczypospolitej.
Dzięki 114 głosom, jakie oddano na Ustroń, w naszym mieście
ma stanąć maszt. Na temat ciągu dalszego projektu organizatorzy
napisali: Będziemy kontaktowali się poprzez urzędy wojewódzkie
z poszczególnymi gminami, które uzyskały wymaganą liczbę
głosów poparcia w celu ustalenia szczegółów dalszych etapów
projektu.
Zainteresowanie projektem nie było zbyt duże w gminach
powiatu cieszyńskiego, jednak mieszkańcy trzech z nich oddali
odpowiednią liczbę głosów, oprócz Ustronia – w Istebnej: 168
i w Chybiu: 159. Z całej Polski wpłynęło: 417.932 głosów. (mn)
21 stycznia 2021 r.

		

Prawidłowa segregacja to wiedza, uważność i wyrobienie dobrych
nawyków. To nie takie trudne, a robi wielką różnicę. Fot. W. Suchta

ODPADY
BIODEGRADOWALNE
ODBIERANE
WYŁĄCZNIE Z POJEMNIKÓW
Od 1.01.2021 roku odpady biodegradowalne będą 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 nadal nie otrzymali pojemników, proszeni są o kontakt z Przedsiębiorstwem Komunalnym
Sp. z o.o. pod nr tel. 33/8545242 w godz. od 7 do 15.
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Krystian Wałach, prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ustroniu.

NIE MA NIC ZA DARMO
(cd. ze str. 1)

dlatego i Przedsiębiorstwo Komunalne
w Ustroniu i wszystkie inne firmy zajmujące się zagospodarowaniem odpadów są
zmuszone podnosić ceny. Do końca 2017
r. stawka wynosiła, z dzisiejszego punktu
widzenia, zaledwie 24,15 zł za tonę odpadów zmieszanych, w 2018 roku wzrosła
do 140 zł za tonę, w 2019 roku do 170 zł
za tonę, a w roku 2020 stawka ta wynosiła
już 270 zł za tonę. To był główny powód
skoku cen. W 2021 roku opłata wzrosła
jedynie o 2,3 procent.
A instytucje, które przyjmują odpady
też pobierają opłaty?
Oczywiście, to jest niezależne od opłaty
marszałkowskiej. Za odpady zmieszane zapłacimy w tym roku o 15 procent
więcej, a za odpady biodegradowalne
o ponad 28 procent. To są ogromne podwyżki, a w przypadku Ustronia ich ilość
jest bardzo duża, bo po pierwsze mamy
stosunkowo mało osiedli mieszkaniowych, a dużo domów jednorodzinnych,
które posiadają ogrody, a po drugie, jako

uzdrowisko byłby problem z odorami,
które powstają podczas kompostowania
odpadów biodegradowalnych w kompostowniach. Według tegorocznych danych,
w ciągu 11 miesięcy odebraliśmy 730
tys. ton. W stosunku do ubiegłego roku
odnotowaliśmy wzrost o 130 ton. Akurat
ten rodzaj odpadów jest ściśle związany
z aurą, a w tym roku mieliśmy sporo opadów deszczu i trawa bujnie rosła.
Zakładając kompostowniki zmniejszamy ilość odpadów biodegradowalnych
i koszty ponoszone za ich oddawanie?
Część mieszkańców już zaopatrzyła się
w kompostowniki, które otrzymała od
miasta albo założyła własne. Można
zadeklarować kompostowanie odpadów
biodegradowalnych i wtedy opłata jest
niższa, a my mamy mniej do wywożenia.
Jeśli więcej osób się na to zdecyduje,
będzie to miało przełożenia na opłatę za
wszystkie odpady. Utarło się myślenie,
że owszem za śmieci płacimy, ale bio jest
za darmo, gabaryty są za darmo, gruz do
3/2021/5/R

W naszej klinice łączymy tradycyjną rehabilitację
z leczeniem biologicznym oraz innowacyjną technologią
INDIBA Activ, która znacząco przyśpiesza naturalne
procesy gojenia i regeneracji tkanek.

Oferujemy skuteczne rozwiązania w leczeniu:
• bólu i chorób zwyrodnieniowych mięśni i stawów,
• wzmożonego napięcia mięśniowego,
• zapalenia kaletek,
• tendinopatii,
• krwiaków i złamań,
• uszkodzeń mięśniowo - szkieletowych,
• skręceń i nadwyrężeń,
• stanów bólowych kręgosłupa.
Jesteś osobą aktywną fizycznie, pomożemy Ci
przygotować się do intensywnego wysiłku oraz
zregenerować się po nim.
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Umów się na wizytę:
tel. 33 443 60 30,

nasz fizjoterapeuta
jest do Twojej dyspozycji.

pewnego limitu jest za darmo, ale trzeba
mieć świadomość, że my jako firma, nie
mamy nic za darmo. Płacimy za wywóz
tych wszystkich odpadów, a koszty
z tym związane wliczane są do kosztów
ogólnych i wpływają na cenę za wywóz
wszystkich śmieci.
Czyli jeśli osoby, które korzystają
z takiej usługi jak wywóz odpadów bio,
gabarytów, gruzu musiałyby za nią
zapłacić, to ogólna opłata za wywóz
odpadów dla mieszkańca byłaby niższa?
Tak, to jest prosty rachunek matematyczny
i ekonomiczny. Nie ma nic za darmo. Jeśli
miasto wprowadza jakieś darmowe usługi, to nie znaczy, że koszty znikają. Jeśli
miasto nie obciąża mieszkańców wyższą
opłatą za wywóz śmieci, to będzie musiało dopłacić z budżetu. Wywóz śmieci
kosztuje, składowanie śmieci kosztuje,
poprawianie segregacji, niedbałej segregacji, kosztuje. Jeśli mieszkańcy wyrzucają
więcej odpadów wielkogabarytowych,
to trzeba za to więcej zapłacić. Ten rok
był szczególny pod wieloma względami
i sytuacja miała wpływ nawet na ilość
wielkich gabarytów. Mieszkańcy mniej
podróżowali, mniej wydawali na wakacje,
ale za to remontowali i odnawiali mieszkania i domy. W tym roku odebraliśmy
370 ton, a dla porównania w 2019 roku
– 296 ton.
Przy okazji rozmów o opłatach za
wywóz śmieci wciąż pojawia się
pytanie, dlaczego nie zarabiamy na
surowcach wtórnych, np. sprzedając
makulaturę.
Makulatura to jest akurat bardzo dobry przykład, żeby o tym powiedzieć.
W poprzednich latach była możliwość
przekazywania makulatury odpłatnie, czyli otrzymywaliśmy za to jakieś pieniądze.
Później cena zeszła na poziom zerowy,
czyli przekazywaliśmy tylko ten surowiec,
ale odbiorca nic za to nie płacił, a na dzień
dzisiejszy jest taka sytuacja, że za oddanie
makulatury musimy zapłacić. W obecnym
roku to samo będzie ze stłuczką szklaną.
W 2020 roku jeszcze uzyskiwaliśmy za
to jakieś niewielkie pieniądze, ale już
w tym roku musimy zapłacić za oddanie
makulatury.
Dlaczego tak się dzieje? Drukarnie
i huty szkła nie potrzebują tych surowców?
Sytuację reguluje rynek, czyli zasada popytu i podaży. Popyt jest bardzo mały, bo
surowców jest coraz więcej, a dodatkowo
do Polski są sprowadzane odpady zza granicy. Na terenie Unii Europejskiej mamy
wolny rynek w tej dziedzinie i jeśli jakaś
firma chce sprowadzić stłuczkę szklaną
np. z Włoch, to ją sprowadza, i wtedy dla
naszych surowców nie ma już odbiorców
albo spadają ceny.
Od pewnego czasu mówiło się o konieczności uszczelnienia systemu odbioru
odpadów, żeby nie było tak, że mieszkańcy, którzy rzetelnie podchodzą do
tematu nie ponosili kosztów tych, którzy
np. deklarują nieprawdziwą liczbę osób
w domu lub nie segregują odpadów
i płacą mniejszą stawkę, a tak naprawdę
tego nie robią. Jakie działania zostały
podjęte?
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Za organizację gospodarki odpadami odpowiada gmina i po jej
stronie leży sformułowanie wymagań, jakie musi spełnić firma
przystępująca do przetargu na usługę wywozu odpadów. W ubiegłym roku w specyfikacji przetargowej po raz pierwszy pojawił
się wymóg wyposażenia samochodów w system telewizji przemysłowej z geolokalizacją i musieliśmy taki system zamontować.
Co to daje?
Wiemy, w jakim miejscu znajduje się każdy z samochodów odbierających odpady i mamy podgląd terenu wokół pojazdu. Z jednej
strony możemy kontrolować działania naszych pracowników,
a z drugiej kontrolować sposób gospodarowania odpadami przez
mieszkańców. Sprawdzamy w ten sposób, czy wywiązują się ze
swoich obowiązków prawidłowo. Jeśli w pojemnikach znajdują się
odpady, które nie powinny się tam znaleźć, to kamery potrafią to wychwycić, np. gruz czy plastikowe butelki w odpadach zmieszanych.
I co wtedy?
Wtedy przekazujemy informacje do Urzędu Miasta i urząd
wszczyna postępowanie wobec mieszkańca. To samo dotyczy
ilości odpadów, gdy kamera zarejestruje zbyt wiele śmieci jak na
liczbę zadeklarowanych osób, które w danym domu mieszkają.
Oczywiście może się zdarzyć, że jedna osoba zrobi większe porządki i w danym miesiącu odda więcej odpadów, ale jeśli cały
czas wystawia dwa pełne kubły i jeszcze jakieś worki, to już jest
podejrzane. Albo w domu mieszka więcej osób, które nie zostały
zgłoszone, albo na przykład osoba prowadząca działalność gospodarczą oddaje śmieci ze swojej firmy. Ciąg dalszy już do nas nie
należy, ale my przekazujemy informacje i materiały w postaci zdjęć
lub filmu. Słyszałem już głosy o inwigilacji, ale chyba wszystkim
zależy na tym, by każdy płacił za siebie, bo nieuczciwi generują
koszty, które ponoszą osoby uczciwe.
Jaką ocenę wystawił by pan ustroniakom za segregację?
Nie będę wystawiał ocen, powiem, że jest różnie. Jedni się bardzo
starają, inni nie przestrzegają podstawowych zasad, które nie są
znowu aż tak skomplikowane. Jeśli ktoś ma wątpliwości, to łatwo
znajdzie informacje na naszej stronie internetowej, może też zadzwonić i się zapytać. Informacje także znajdują się na workach
na segregacje oraz naklejkach na pojemnikach na odpady BIO.
Opłata za odpady niesegregowane jest obecnie tak wysoka, że
zdecydowana większość deklaruje segregację, chociaż nie wszyscy
są jeszcze do niej przekonani. Dawniej, gdy różnica w opłacie
nie była taka duża, segregację deklarowali ci, którzy naprawdę
chcieli to robić. Dlatego też, mimo iż po tylu latach powinno to
iść coraz lepiej, to jednak w dalszym ciągu trzeba wkładać dużo
pracy w powtórną segregację, za którą płacimy firmie zewnętrznej.
Na pewno jakość segregacji się poprawiła, ale idealnie by było
oddawać 100 procent segregowanych odpadów do recyklingu,
a obecnie nie jest to nawet 50 procent.
23 stycznia obchodzony jest Dzień Bez Opakowań Foliowych
i przy tej okazji wiele mówi się o recyklingu plastiku, nieużywaniu niepotrzebnie woreczków, a w mediach społecznościowych
pojawiają się chwytające za serce zdjęcia różnych zwierzątek
zaplątanych w jednorazówki. Czy coś się zmieniło w tej kwestii? Używamy mniej folii?
My tego nie zauważamy, ale można by zapytać w firmach, które
przyjmują odpady do recyklingu, czy na taśmie jest mniej woreczków. Wagowo są to wręcz niezauważalne odpady, więc trudno mi
powiedzieć.
Jak możemy poprawić segregację?
Trzeba pamiętać, że każde przetworzenie odpadów, także powtórna
segregacja, generuje koszty. Najprostszym przykładem są worki
na plastik, odpady wielomateriałowe i drobne metale. Każdy taki
worek musi być rozerwany i przepuszczony przez linię sortowniczą, gdzie pracownicy drugi raz segregują odpady i odrzucają
te, które nie powinny tam się znaleźć lub są zanieczyszczone.
Te działania są kosztowne. Najlepiej, gdy opakowania złożone
z różnych materiałów są rozdzielane i gdy odpady są czyste. Tu
oczywiście usłyszę zarzut, że mycie opakowań jest nieekologiczne,
bo zużywa się wodę. Jednak w tym przypadku nie ma wyjścia.
Jeśli nie umyjemy kubeczka po jogurcie, firma odbierze go np.
po dwóch tygodniach, to resztki zaczną już pleśnieć i kubeczek
wyląduje w odpadach zmieszanych, a ostatecznie na wysypisku
śmieci, bo nie ma możliwości późniejszego mycia. Prawidłowa
segregacja to wiedza, uważność i wyrobienie dobrych nawyków.
To nie takie trudne, a robi wielką różnicę.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Monika Niemiec
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ZASADY SEGREGACJI
Do worków koloru niebieskiego oznaczonych napisem „PAPIER”
Wrzucamy: odpady z papieru, w tym tektury, opakowania z papieru, gazety,
czasopisma, ulotki, zeszyty, papier biurowy.
Nie wrzucamy: ręczników papierowych, zużytych chusteczek, kartonów po
mleku i napojach, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papierowych
worków po nawozach i materiałach budowlanych.

Do worków koloru zielonego oznaczonych napisem
„SZKŁO KOLOROWE”
Wrzucamy: odpady ze szkła kolorowego, w tym odpady opakowaniowe ze
szkła kolorowego, butelki po napojach i żywności, słoiki, szklane opakowania
po kosmetykach.
Nie wrzucamy: fajansu, porcelany, luster i szkła zbrojonego, zużytych żarówek, świetlówek, stłuczki szklanej, szkła nie tłuczącego typu DURALEX,
ARCOROC, VERECO.

Do worków koloru białego oznaczonego napisem
„SZKŁO BEZBARWNE”
Wrzucamy: opakowania szklane bezbarwne, tj. butelki, słoiki, itp. wolne
od zanieczyszczeń.
Nie wrzucamy: tych samych rzeczy, które w szkle kolorowym wymieniliśmy.

Do worków koloru żółtego oznaczonego napisem
„METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”
Wrzucamy: butelki typu PET, butelki i opakowania po artykułach spożywczych, opakowania po chemii gospodarczej, plastikowe torebki, worki,
reklamówki, puszki po napojach, sokach, konserwach, drobny złom, opakowania wielomateriałowe.
Nie wrzucamy: wyrobów z PCV, opakowań po lekarstwach, zużyte baterie
i akumulatory, opakowania po farbach, lakierach, olejach, plastikowych
zabawek, części samochodowych, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

Do pojemników koloru brązowego oznaczonego napisem „BIO”
Od 1 stycznia 2021 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.

Wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia, trawę bez ziemi,
liście, chwasty, trociny.
Nie wrzucamy: odpadów mięsnych, kości, innej żywności, kamieni, popiołu,
żużlu, płyt wiórowych i pilśniowych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dniem
1 lipca 2017 r. zmieniono zasady segregacji odpadów komunalnych w zakresie kolorów
pojemników i worków do selektywnego zbierania odpadów – ujednolicono zasady
segregacji wprowadzając tzw. Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO).
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CZUJKA
NA STRAŻY
BEZPIECZEŃSTWA
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca zagrożeń związanych z ogrzewaniem polskich domostw.
Tegoroczny sezon grzewczy trwa od 1 października do 31 marca. W tym okresie
w mieszkaniach i domach jednorodzinnych gwałtownie wzrasta ryzyko powstawania pożarów oraz zatrucia tlenkiem węgla. Najczęstszą przyczyną powstawania
pożarów są wady i niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych, elektrycznych
i gazowych.

Z podobnych przyczyn zwiększa się
liczba zatruć tlenkiem węgla, nazywanego
również „cichym zabójcą”, gdyż jest on
niewidoczny, nie ma też smaku ani zapachu. Kampania „Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa!” skierowana jest zarówno
do dzieci i młodzieży, jak i do osób dorosłych. Poprzez działania informacyjne,
edukacyjne i promocyjne podnoszony jest
poziom wiedzy na temat tych zagrożeń,
zwiększa się również świadomość dotycząca powiadamiania odpowiednich służb
w razie zagrożenia. Ponadto istotne jest
uświadomienie odbiorcom korzyści, jakie

niesie za sobą zamontowanie i właściwa
eksploatacja czujki dymu i tlenku węgla.
Nasz dom jest przecież miejscem, w którym każdy czuje się najbezpieczniej. Niestety, to właśnie tam w okresie grzewczym
czyha na nas największe zagrożenie. Czad,
czyli tlenek węgla, powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów
palnych. Ma silne własności toksyczne,
jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez
zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie
(czerwonych krwinkach), powodując przy

długotrwałym narażeniu śmierć. Dlatego
właśnie podstawą jest regularny przegląd
i czyszczenie przewodów kominowych
oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
Co więcej, zgodnie z § 34 rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06.2010 r. taki przegląd jest
obowiązkowy. Należy wykonać go: cztery
razy w roku w domach opalanych paliwem
stałym (np. węglem, drewnem), dwa razy
w roku w domach opalanych paliwem
ciekłym i gazowym, co najmniej raz
w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie
stanowią inaczej od palenisk zakładów
zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych. Ponadto co najmniej raz w roku
należy usunąć zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych. Rekomenduje się
również instalowanie czujek dymu i tlenku
węgla. Koszt zakupu takiego urządzenia
rozpoczyna się już od 100 zł. Jest więc to
niewielki wydatek, który uratować może
niejedno bezcenne życie.
Na terenie Ustronia czujkę zakupić można w sklepie KOSTA na ul. Sportowej 7.
Karolina Francuz

Jeden z modeli czujników dostępnych na
rynku.

BIBLIOTEKA POLECA
Szimon Peres – „Liczą się tylko wielkie
marzenia”
Autobiografia izraelskiego polityka, prezydenta
i premiera Izraela, laureata Pokojowej Nagrody
Nobla z 1994 r. Szimon
Peres urodził się w Warszawie, opuścił Polskę
w wieku jedenastu lat
w 1934 r. Nikt wówczas
nie mógłby przewidzieć,
że ów skromny nastolatek
stanie się w przyszłości
jednym z najważniejszych
polityków XX wieku.

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

Gill Paul – „Ulotne nadzieje”
Historia miłości osadzona w realiach wojny krymskiej w połowie
XIX wieku.
Lucy poznaje na przyjęciu przystojnego oficera, który zakochuje się
w niej od pierwszego wejrzenia.
Wbrew rodzinie decyduje się na
szybki ślub, aby jako żona mogła towarzyszyć ukochanemu na froncie.
Gdy Lucy dociera na Krym ze swoim czarującym, ale i porywczym
mężem, jest przerażona tym, co
ją spotyka. Z naiwnej dziewczyny
musi się nagle zmienić w dojrzałą
kobietę.

Wypożyczalnia dla dorosłych i oddział dla dzieci są czynne: poniedziałek 9-15, wtorek 9-15, środa 12-18, czwartek nieczynne, piatek 9-15, sobota nieczynne.
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Po naszymu...
Witejcie moji mili
Je teroski pogoda niehersko dlo syniora. Mróz dzierży, tóż jak
słóneczko zozdrzi zza chmur to aspóń kapke poszpacyrujym, choć
też sie bojym, że ukielznym. A długimi wieczorami przisiadujym
ku telewizoru, bo calutki lato żech se to łodpuszczała, dyć była
na grzóndkach fórt jakosi robota. Rada podziwóm sie na cosi
z życio wziynte, takigo miłego, łoto baji sanatorium miłości.
A ponikiedy natrafiym na cosi takigo, co mie zeźli i zaroz to pudło
gaszym. Czynsto ukazujóm jak jedni ludzie drugim uprzikszajóm
żywobyci, że to sie nie chce wierzić. Tego ani łopisać nielza, jako
łoszkliwo notura może rzóndzić człowiekym. Jedyn drugimu ubliżo,
wrzeszczy, fórt robi na złoś, tóż nie dziwota, że takich konfliktów
nierada łoglóndóm.
Niejednymu mieszczuchowi sie zdo, że ni ma to jak miyszkać na
wsi. Dycho sie czystym powietrzym, mało tego rozmaitego zgiełku,
harmidru i zamiyszanio. No nic jyny żyć – nie umiyrać! A tu nóm
nieroz ukazujóm, że na taki zdałoby sie spokojnej wsi, kierysi co
mo moc mamóny zakłodo łoto baji wielucnóm hodowle świń, abo
składowisko tysiyncy opón, abo rozmaitego pieróństwa, kiere
w beczkach prziwożóm aji z zagranice. Dokoła smerdzi, że nielza
wydzierżeć, sómsiedzi sie buntujóm, piszóm skargi do władz, ale
władza przeca jako je dycki nic ni może. Je to wszycko smutne,
a takich przypadków ukazujóm moc.
Gdo miyszko w blokach, to też mógłby niejedno łopowiedzieć.
Kożdy żyje dlo siebie, a skwóla tego rodo, nie wiy ani jako na
miano czy nazwisko majóm sómsiedzi. Ale to jeszcze nic. Gorzij,
że ściany przepuszczajóm wszelijaki łodgłosy, czy sie gdo wadzi,
czy puszczo głośno muzyke czy chcesz, czy nie chcesz wszycko
usłyszysz. Na każdej klatce kierysi mo psa, a tyn jszczy po schodach, abo szczeko calutkóm noc. Normalka blokowo.
Roz za czas z boku, na dole abo na wyrchu je głośny rwetes, bo
sómsiod pore dni robi remónt. Tóż wiertarki, szlifierki w rynkach
fachowców bantujóm i robióm krawal łod rana do wieczora. Idzie
prziwyknóć, abo wyńś z chałpy na szpacyr. Ani by mi do głowy nie
prziszło, coby kiery mógł co powiedzieć na przeprosiny. A tu idym
łoto kole jednego bloku i czytóm kartke na dwiyrzach: „Sómsiedzi,
jutro bydym wymiynioł dwiyrze. Wyboczcie!”
Na ludzie, ni mógłach sie nadziwić. Dyć tak niewiela trzeba,
coby szanować siebie i inszych.
Staro ustrónioczka

Na Święto Babci i Dziadka
Chociaż przyszła zima z mrozem i śniegiem
Dziś do Babci i Dziadka wyruszamy biegiem.
Już u drzwi zawsze na nas czekacie
Miłe słowo i uśmiech dla wnuków macie.
A my laurki uroczyście wręczamy
I życzenia na Wasze święto składamy.
Dzisiaj Wam dajemy cały wór słodyczy
I moc buziaków, które trudno zliczyć.
Tęsknimy za Wami, bo bardzo kochamy,
Chętnie z rodzicami Was odwiedzamy.
A życzenia dziś składamy serdecznie
Żyjcie nam w zdrowiu długowiecznie.
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W dawnym Ustroniu
Nawiązując do zimowej aury, która niespodziewanie ostatnio
nas zaszczyciła, prezentuję zdjęcie z czasów II wojny światowej,
kiedy to wielkie śniegi i mrozy nie były zjawiskiem rzadkim.
Zostało ono wykonane nad brzegiem stawu hutniczego, skutego
lodem. W głębi po lewej stronie dostrzec można budynek dawnej
gospody arcyksiążęcej, wzniesionej w 1846 r. naprzeciw odlewni
„Elżbiety”, aby robotnicy mogli zwrócić Komorze Cieszyńskiej
część wypłaty. Nieco bliżej widoczny jest natomiast jeden
z najstarszych ustrońskich domów przy obecnej ul. 3 Maja 26,
nabyty w połowie lat 20. XX w. przez rodzinę Demlów. Z kolei
po prawej stronie widzimy fragment obiektu dawnej dyrekcji
huty (dziś Muzeum Ustrońskiego), który pełnił wówczas funkcję
mieszkalną. Zza niego wyłania się historyczny młyn, należący
w tym czasie do rodziny Palarczyków, nadbudowany w 1934
r. przez dzierżawcę Karola Kieconia. Tuż nad brzegiem stawu
góruje opuszczony gmach dawnej huty. Młodzieńcy pozują na tle
słupa ogłoszeniowego, odzwierciedlającego okupacyjne realia.
Można dostrzec na nim między innymi obwieszczenie nazistowskiej organizacji Bund Deutscher Osten, reklamę Saybuscher Bier
czyli Piwa Żywieckiego oraz popularnych wówczas papierosów
Juno. Te ostatnie stanowiły cenny przydział w niemieckim wojsku, wykorzystywany przez niepalących żołnierzy jako „waluta”
w handlu wymiennym. Fotografia pochodzi z jednego z albumów
Nelly Tomaszek z d. Cholewa.
Alicja Michałek
Muzeum Ustrońskie
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Media sporo uwagi poświęcają funkcjonowaniu szkół i zdalnemu nauczaniu, mniej mówi się o pracy przedszkoli, a ta trwa
nieprzerwanie, bo przedszkola zamknięte były jedynie w czasie pierwszego lockdownu. Jak mają się dzieci w ustrońskich
placówkach? Z jakimi problemami borykają się nauczyciele i jak układa się współpraca z rodzicami? Takie pytania zadaliśmy
dyrektorom przedszkoli.

BO W PRZEDSZKOLU FAJNIE JEST... TAKŻE W CZASIE PANDEMII
– Dzieci bardzo szybko przyzwyczaiły się do nowej, trudnej dla nas wszystkich sytuacji. Wszyscy z ogromnym optymizmem i nadzieją na powrót do "normalnego życia" rozpoczynamy Nowy 2021 Rok – mówi Jadwiga Krężelok
Oddziały przedszkolne w SP-3 z OP
w tym trudnym czasie cały czas są otwarte. Frekwencja utrzymuje się na wysokim poziomie. Oczywiście zdarzają się
przypadki, że dzieci źle się czują i muszą
wrócić do domu. Rodzice zawsze szybko
i z dużym zrozumieniem podchodzą do

takich sytuacji, odpowiedzialnie reagują
na wszystkie informacje dotyczące stanu
zdrowia ich dzieci.
Z naszego punktu widzenia współpraca
z rodzicami układa się dobrze, satysfakcjonuje nas, a rodzice są ufni, otwarci
i chętni do współpracy. Przestrzeganie

3 Oskary OCR
Biegi OCR stały się już swoistą wizytówką naszego miasta. Wszystko za
sprawą Grzegorza Szczechli, sportowca
i inicjatora biegu OCR Barbarian Race.
Określany mianem Wodza ustroniak rozpropagował to wydarzenie na tak szeroką
skalę, że corocznie do miasta zjeżdżają
setki prawdziwych Barbarzyńców, którzy
chcą sprawdzić swoje umiejętności na
iście barbarzyńskich przeszkodach. 16

12

stycznia odbyła się Gala Biegów OCR,
na której Barbarian Race 4 raz z rzędu
otrzymał 1 miejsce w kategorii biegów
przeszkodowych w Polsce. Co więcej,
pierwszą lokatę przyznano również Wodzowi, który został najlepszym zawodnikiem OCR w kraju. Jakby złota było
mało, pierwszym miejscem uhonorowano
także Fatality, jedną z przeszkód Barbariana.
(kfz)

reżimu sanitarnego stało się nawykiem
dla personelu oddziałów przedszkolnych,
dzieci i rodziców. Zachowanie wszystkich
środków ostrożności i reguł stało się
priorytetem w codziennej pracy i pozwala
nam na codzienne funkcjonowanie.
Jadwiga Krężelok

WYTAŃCZYŁA
KOLEJNY SUKCES
Laura Korczewska, młoda i utalentowana podopieczna Anny Darmstaedter,
zdobyła 3 miejsce na Ogólnopolskim
Festiwalu E-Dance oraz 1 miejsce podczas
Festiwalu Tańca „Rudolf”, otrzymując
tym samym jako jedna z niewielu tancerzy
nagrodę specjalną.
21 stycznia 2021 r.

ZACZNIJMY WALKĘ
Z FOLIÓWKAMI
Problem nadmiernej produkcji opakowań plastikowych i związaną z tym ogromną
ilością śmieci jest nadal nierozwiązywalny. Pakuje się wszystko i wszędzie. Najlepiej
byłoby jak najbardziej ograniczyć korzystanie z opakowań z tworzyw sztucznych,
które nie tylko zaśmiecają środowisko, ale pochłaniają ogromną ilość surowców
i energii.

Jednak wina leży nie tylko po stronie
konsumentów, lecz przede wszystkim
producentów, bo nadmiar towaru i pogoń
za zyskiem powoduje, że kilkukrotne
efektowne opakowanie stanowi element
zintegrowany z produktem. Nawet każdy
owoc czy warzywo jest owinięte w osobną folię, a jakikolwiek produkt na półce
sklepowej ma kilka warstw różnorodnych
opakowań. Niestety, często papier jest
trwale połączony z folią, co uniemożliwia
recykling.
Folia jest wszechobecna, toteż 23 stycznia przypada dzień bez opakowań foliowych, bo warto wielokrotnie uzmysławiać
konsumentom, a więc całej ludzkości, że
mimo iż foliówki są wygodne, to równocześnie stanowią zmorę naszych czasów.
W niewyobrażalny sposób degradują
środowisko naturalne, a trudno zastąpić
je innym opakowaniem bez samodyscypliny kupujących. Jeszcze pół wieku
temu na zakupy noszono własne siatki,
torby płócienne, kosze, plecaki, torby
papierowe czy gazety, a niektóre produkty
kupowało się do ręki. Dziś jest inaczej,
poszczególne produkty pakuje się do
oddzielnych foliówek, które po przyjściu
do domu są często wrzucane do kosza na
śmieci niesegregowane. Trudno ocenić, ile
reklamówek corocznie wprowadza się na
światowy rynek. Szacuje się, że ich liczba
waha się od 500 miliardów do jednego
biliona, a statystyczny Polak wykorzystuje
ich ponad 500 podczas jednego roku.
Czy w ogóle można na tym świecie
funkcjonować obecnie bez opakowań
foliowych? Okazuje się, że tak. Jest wie-
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le państw, które mają w tym zakresie
restrykcyjne ograniczenia. W Afryce
w niektórych krajach jest całkowity zakaz
foliówek, na przykład we Rwandzie już
na lotnisku są przeprowadzane kontrole
bagażu pod tym kątem, a nieprzestrzeganie tego prawa grozi dotkliwymi karami.
W Kenii za posiadanie torebki foliowej
grozi więzienie lub wysoka grzywna. Zakazy są również w Mali, Ugandzie, Kamerunie i Tanzanii. Podobne ograniczenia wprowadza się w Azji, a zwłaszcza
w Chinach. W Europie też z roku na rok
podejmuje się pewne ograniczenia, które
są kroplą w morzu potrzeb, bo rozpasanie konsumpcyjne, widoczne zwłaszcza
w wysoko uprzemysłowionych krajach
Zachodu, ale również w naszym kraju,
stale powoduje nieodwracalne zniszczenia środowiska naturalnego, na które
większość społeczeństwa nie jest wyczulona.
Najwięcej problemów z zanieczyszczeniem środowiska przez opakowania
foliowe wynika nie tylko z samej ich
produkcji i codziennego stosowania, ale
również z niewłaściwego pozbywania
się reklamówek. Pod tym względem
wciąż daleko nam do krajów skandynawskich, gdzie znacznie większą wagę
przykłada się do sortowania odpadów,
powtórnego użycia produktów, recyklingu
i odpowiedniej utylizacji. W Polsce nie
potrafimy zgodnie z przyjętymi zasadami
segregować śmieci, by odzyskać surowce
wtórne. Jest to zajęcie wymagające trochę
czasu, cierpliwości, określonej wiedzy
i przekonania, że warto to robić dobrze,

więc nie należy się dziwić, gdy sprowadza się do naszego kraju odpowiednio
segregowane plastyki z zagranicy, by je
ponownie przetworzyć.
A zatem zawalczmy ze śmieciami i jeszcze w ramach postanowień noworocznych
wyróbmy sobie kilka ważnych nawyków,
których codzienne stosowanie przez osoby świadome zagrożeń cywilizacyjnych
będzie z korzyścią dla naszej planety,
czyli równocześnie dla nas wszystkich
i naszych potomków. Lidia Szkaradnik
• Nośmy zawsze ze sobą torbę na zakupy i kilka wielorazowych opakowań,
w które ładujemy towar luzem.
• Postarajmy się nabywać produkty
mające jak najmniej warstw opakowań.
• Jeśli interesujący nas towar posiada
różne opakowania i jest także wyłożony
w sklepie luzem, to właśnie taki kupujmy w pierwszej kolejności do własnych toreb.
• Foliówki wykorzystujmy wielokrotnie.
• Informujmy sprzedawców, że
mamy własne opakowania.
• Domową segregację śmieci róbmy
zgodnie z przyjętymi zasadami, które
będą systematycznie przypominane na
łamach naszej gazety.
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Orkiestrowy trening na Czantorię z Anną Sikorą
i Iwoną Juzof, parking Poniwiec Mała Czantoria,
ul. Akacjowa 107
Koncert Wojciecha Misiugi "Misiastego"
WOŚP-owe morsownie z Joanną Czyż, Ustroń
Hermanice, tama nr 7, ul. Sosnowa za serwisem
ciężarówek Wojciech

10 lat temu - 20.01.2011 r.

Od zawsze nie szanuje się porządku.

OGŁOSZENIA DROBNE
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY - USTROŃ. 33-85453-98.
KOMANDOR - Cieszyn,
ul.Stawowa 27 - szafy, garderoby, zabudowy wnęk
z drzwiami przesuwanymi
i nie tylko... Zamów bezpłatny
pomiar. RATY 0%. 728-340518, (33) 854-22-57. www.
komandor.pl
Mobilne usługi fryzjerskie
u Kasi. Zadzwoń-przyjadę!
505-152-958.
Kupię motorynkę. 507-227-144.
Do wynajęcia garaże Ustroń.
608-365-316.

Fot. W. Suchta

Masz problem z komputerem?
Nie czekaj! Zadzwoń: 609776-136.
Wykończenia wnętrz: kafelkowanie, malowanie, gładzie,
układanie podłóg, podwieszane sufity, 500-212-193
Bagażówka - przeprowadzki
+ ekipa. Usługi transportowe.
601-478-108.
Kredyty bez zaświadczeń,
również dla pracujących za
granicą 786-193-050 Cieszyn.
Kupię starocie, antyki PRL.
507-227-144.
Kupię stare motocykle oraz
wszystkie części. 507-227144.

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

DYŻURY APTEK

ZDANIEM BURMISTRZA
O majątku gminy mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.
Początek roku to też czas analizy z zakresu szeroko pojętego
majątku gminy, a chodzi przede wszystkim o mienie komunalne,
które co roku się powiększa. To efekt inwestycji, zakupów, modernizacji, a jest to w skali roku przyrost od kilku do kilkunastu
milionów złotych. W ślad za tym idą zobowiązania gminy. Dobrym przykładem jest oświetlenie uliczne powiększane rocznie
o od kilkudziesięciu do nawet ponad stu nowych punktów, co
pochłania kilkaset tysięcy złotych. Od pewnego czasu nowe
inwestycje oświetleniowe nie są przekazywane zakładowi
energetycznemu, co od razu generuje koszty opłat za energię
elektryczną i eksploatację. Te koszty ponosi gmina.
WSPÓLNE KOLĘDOWANIE
W kościele św. Klemensa w niedzielę, o godz. 16.30, odbył się
koncert kolęd pt. „Nad Betlejem” w wykonaniu chórów „Gloria”
z Goleszowa i naszego „AVE”. Witając licznie przybyłych parafian i gości, ks. prob. Antoni Sapota wspomniał, iż jest to pierwszy
występ chóru goleszowskiego pod dyrekcją Ewy Wigezzi-Skałki
w naszej parafii. Tym goręcej więc ich przywitał. Chórzystów
z „AVE” jak zwykle przygotowała Alicja Adamczyk. Zachęcając
do wysłuchania koncertu, ksiądz proboszcz wyraził nadzieję,
iż przepiękne polskie kolędy przybliżą nas do Boga a także do
siebie wzajemnie i przez to staniemy się chociaż trochę lepsi.
NIEOFICJALNE MISTRZOSTWA
13 stycznia w auli Gimnazjum nr 1 rozegrano XVI Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci i młodzieży. Tak jak
w latach ubiegłych w organizację zaangażowani byli: Kazimierz
Heczko, Andrzej Buchta, Sylwester Rudzki, Janusz Groborz,
Robert Bałoń. Rozgrywki stoczyło 33 uczestników. O samym
turnieju K. Heczko powiedział: - Są to nieoficjalne mistrzostwa
ustrońskiej młodzieży. Wzięło udział trzydzieści kilka osób i to
dobra frekwencja zważywszy na panującą grypę. Turniej rozgrywaliśmy na ośmiu stołach. Niestety nie dopisują sponsorzy.
W sumie turniej trzeba ocenić pozytywnie, grają coraz młodsi.
Jeżeli dalej będą ćwiczyć w szkołach, powinno być dobrze.
Trzeba jednak pamiętać, że jest to gra rekreacyjna. Gdybyśmy
chcieli założyć klub zajęcia musielibyśmy prowadzić cztery razy
w tygodniu po trzy godziny i to najlepiej jeden trener na trzech
zawodników. Na razie jest to niemożliwe. Prowadzimy zajęcia
dla dzieci i młodzieży w Sile, ale jest to raczej rekreacja. Dużo
przychodzi pograć, szczególnie w ferie i przy takiej pogodzie.
Wybrała: (lsz)

Dyżur w godzinach 8.00-20.00
3/2021/7/R

Apteki dyżurujące w niedziele i święta:
23-24.01				Centrum						ul. Daszyńskiego 8 					tel. 33 854-57-76
30-31.01		 Rumiankowa						ul. Skoczowska 76			tel. 33 300-30-40
6-7.02					Centrum						ul. Daszyńskiego 8 					tel. 33 854-57-76

APTEKA czynna 24 h znajduje się w Cieszynie na ul. Bobreckiej
27 (obok Kauflandu) „PRIMA”, tel. 33 858-27-65.
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II ZIMOWE WEJŚCIE
NA CZANTORIĘ
W KRÓTKICH GACIACH

Zarząd Kolei Linowej Czantoria Sp. z o.o., Grupa
„Morsy Skoczów” wraz z Burmistrzem Miasta „Ustroń”
zapraszają serdecznie do udziału w II Zimowym wejściu
na Czantorię w krótkich gaciach – idziemy dla Piotra
Glenca, które odbędzie się 20 lutego.
II Zimowe Wejście na Czantorię w krótkich gaciach – idziemy
dla Piotra Glenca, to impreza dedykowana wszystkim Morsom
i osobom lubiącym zimno, aktywność fizyczną i dobrą zabawę.
Tegoroczna edycja poświęcona jest wsparciu finansowemu dla
Piotra Glenca, który potrzebuje środków na rozpoczęcie długiej
i kosztownej rehabilitacji. Piotr jest podopiecznym Fundacji Moc
Pomocy, która czynnie włączyła się w pomoc przy organizacji
imprezy.
P.S. Krótkie gacie nie są obowiązkowe, a regulamin dopuszcza
założenie pod nie grubych rajstop.

Nie taki dawny Ustroń, 2000 r.

Fot. W. Suchta
3/2021/6/R

Długo wyczekiwana zima w końcu do nas zawitała. Całe szczęście
miejskie służby były przygotowane na trudne warunki. Fot. OSP Polana

K R Z Y Ż Ó W K A
50

zł

50

zł

50

zł

50

zł

POZIOMO: 1) coś mało realnego, 8) w telewizji szuka żony,
9) grudniowa solenizantka, 10) odrobinka czegoś, 12) żydowskie „pokój wam”, 14) grecki bóg handlu, 15) grzecznościowe
gesty w towarzystwie, 16) dodatek do kamery, 19) soczysty
owoc egzotyczny, 22) pomiędzy łożyskami w kole, 23) strój
karateki, 24) ozdobny płot.
PIONOWO: 2) przydatna w kuchni, 3) szkolna albo artystyczna, 4) miasto w Rumunii, 5) kłoda drewna, 6) typ lamp
ściennych, 7) ptak czczony w Egipcie, 11) gatunek żółtego
sera, 13) brat w klasztorze, 17) lasy na Syberii, 18) metalowa
pokrywa nad kanałem, 20) świetlna reklama, 21) jeden ze
znaków drogowych.
Rozwiązanie (hasło) powstanie pod odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy do 5 lutego.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 1

OBY TO BYŁ LEPSZY ROK
Nagrody w wysokości 50 zł otrzymują:* Joanna Welsyng-Nowak
z Ustronia, ul. Okólna. Zwycięzców zapraszamy po nagrody po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie, tel. 33 854-34-67.
21 stycznia 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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LISTOPADOWY
I GRUDNIOWY
GALIMATIAS

JUNIORKI MŁODSZE: W górnym rzędzie od lewej: Piotr Bejnar, Weronika Trzaskacz, Paulina
Kujawa, Zofia Folwarczny, Julia Łukosz, Dagmara Grzechacz, Katarzyna Habarta, Nina Brachaczek, Natasza Marszałek, Aleksandra Tometczak. W dolnym rzędzie od lewej: Martyna Tetera,
Natalia Stec, Angelika Tomiczek.

JUNIORZY MŁODSI: W górnym rzędzie od lewej: Piotr Bejnar, Łukasz Gogółka, Piotr Szturc,
Kamil Pinkas, Dawid Oliwka, Piotr Browarczyk, Szymon Patyna, Wojciech Chmura. W dolnym
rzędzie od lewej: Karol Gierczak, Przemysław Polok, Aleksander Bejnar, Bartosz Mrowiec,
Łukasz Szczęsny, Krzysztof Markuzel, Michał Raszka.

MŁODZICY: W górnym rzędzie od lewej: Marcin Siekierka, Dominik Siekierka, Maciej Darowski,
Łukasz Gogółka, Jakub Folwarczny, Arkadiusz Czapek. W dolnym rzędzie od lewej: Wiktor
Tetera, Paweł Kondziela, Piotr Puzoń, Grzegorz Łazarz.

W dwóch ostatnich miesiącach poprzedniego roku rozgrywki piłki ręcznej
zostały storpedowane przez pandemię, czego efektem było wiele odwołanych meczów. Zamieszanie związane
z przekładaniem spotkań nie ominęło
też młodzieży MKS-u Ustroń, którego
szczypiornistki i szczypiorniści rozegrali
w ostatnich dniach listopada i w grudniu
łącznie osiemnaście spotkań.

Juniorki młodsze w tym zwariowanym
okresie naznaczonym pandemią rozegrały
siedem spotkań, w których zanotowały
sześć kolejnych porażek oraz jedno zwycięstwo. Co ciekawe, podopieczne trenera Piotra Bejnara po komplet punktów
sięgnęły w ostatnim spotkaniu minionego
roku, kiedy to po ciekawym i emocjonującym meczu pokonały swe oponentki
z Żor 28:27 (14:16).
Zespół juniorów młodszych w tych
dwóch ostatnich miesiącach minionego
roku rozegrał sześć gier, po których podopieczni trenera Piotra Bejnara pięciokrotnie mogli się cieszyć ze zwycięstwa.
Raz przytrafiła im się porażka, kiedy to
sposób na naszych rodzimych piłkarzy
ręcznych znalazł lider rozgrywek, a więc
SPR Górnik I Zabrze. Najlepszym rzucającym MKS-u w tych sześciu spotkaniach był Aleksander Bejnar, który zdobył
w nich 94 bramki (średnio ponad 15 na
mecz)! Nie dziwi więc fakt, iż kapitan
ustrońskiego zespołu jest najlepszym
rzucającym w całej lidze.
Młodzicy w ciągu dwudziestu czterech
dni rozegrali pięć spotkań, z których wygrali cztery (pokonując kolejno KS Zgodę
Ruda Śląska 61:7, MKS Olimpię Piekary
Śląskie 47:18, MUKS Zagłębie ZSO 14
Sosnowiec 45:15 oraz SPR Grunwald
Ruda Śląska 26:19), a także raz zmuszeni
byli przełknąć gorycz porażki, kiedy to
ulegli SPR Pogoni 1945 Zabrze 30:18.
Dzięki takim rezultatom najmłodsi ustrońscy szczypiorniści zakończyli pierwszą
część sezonu na drugiej lokacie w swojej grupie. Teraz czeka ich rywalizacja
w grupie mistrzowskiej, w której przyjdzie im grać o miejsca 1-6 w województwie.
Arkadiusz Czapek
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