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MAMY BUDŻET NA 2022 ROK
Dzień przed Wigilią odbyła się XXXIV sesja Rady Miasta Ustroń. Obrady prowadził
przewodniczący Rady Marcin Janik. Czwarty i przedostatni raz radni kadencji 20182023 uchwalili budżet. Nieobecna była wiceprzewodnicząca RMU Jolanta Hazuka,
11 radnych było za, przeciw byli radni: Artur Kluz, Damian Ryszawy, Paweł Sztefek.

Dochody budżetu na 2022 r. uchwalono w kwocie 103.768.578,76 zł w tym:
1) dochody bieżące: 91.844.974,71 zł;
2) dochody majątkowe: 11.923.604,05 zł.
Wydatki budżetu na 2022 r. uchwalono w kwocie 120.315.363,24 zł w tym:
1) wydatki bieżące: 92.400.342,05 zł;
2) wydatki majątkowe: 27.915.021,19 zł.
Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 16.546.784,48 zł zostanie
pokryty przychodami z tytułu: papierów wartościowych: 6.939.495,49 zł,
pożyczki: 108.540 zł, wolnych środków,
jako nadwyżki środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych: 5.498.748,99 zł, a także
niewykorzystanymi środkami w kwocie
4.000.000 zł.
Ustalono łączną kwotę przychodów
21.107.288,99 zł w tym z tytułu: 1) pa5 stycznia 2022 r. 		

pierów wartościowych: 7.000.000 zł;
2) kredytów: 4.500.000 zł; 3) pożyczki:
108.540 zł; 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu na koniec 2021 roku,
wynikających z rozliczeń wyemitowanych
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 5.498.748,99 zł; 5)
niewykorzystanych środków pieniężnych:
4.000.000 zł.
Ustalono łączną kwotę rozchodów w
kwocie: 4.560.504,51 zł w tym z tytułu: 1) spłat kredytów: 2.385.000 zł; 2)
spłat pożyczek: 665.748,41 zł; 3) lokaty
1.509.756,10 zł.
Utworzono rezerwy: 1) ogólną: 300.000
zł; 2) celowe: 252.000 zł w tym: a) na zarządzanie kryzysowe: 230.000 zł; b) na nagrody
w dziedzinie sportu: 12.000 zł; c) na
nagrody w dziedzinie kultury: 10.000 zł.
Więcej w kolejnych numerach. (mn)

Sztuczne ognie na powitanie nowego roku były spektakularne i słychać
było głosy, że mimo wcześniejszych
informacji, miasto zorganizowało pokaz. Jednak nie. To mieszkańcy Ustronia
i turyści zafundowali fajerwerki, które
rozbłysły nad ratuszem i rynkiem w noc
sylwestrową. W niebo poleciały kosztowne rakiety, wulkany, fontanny, rzymskie
ognie, a na ich widok na chwilę ustała
zabawa taneczna pod sceną, która pod
przewodnictwem DJ Adaho trwała od
godz. 22. Na plakacie zapowiadającym
sylwestrową imprezę zwracano się do
uczestników, by zamiast petard przynieść
karmę dla psów i kotów ze schroniska.
Najwyraźniej uczestnicy przynieśli i to,
i to. Zebrano 39 kg psiej karmy i 20 kg kociej oraz zabawki i koce dla zwierzaków.
Zbiórka była kontynuowana w pierwszym
tygodniu stycznia.
(mn)

NOWOROCZNE
POSTANOWIENIA
Stary rok przeszedł już do historii
i pozostanie jedynie we wspomnieniach,
a z kolei nowy rok staje przed nami otworem. To istotny czas przełomu, gdy
na własne oczy możemy zobaczyć jak
coś ważnego nieodwracalnie się kończy,
a coś nowego się zaczyna.

Każdego roku miliony ludzi na całym
świecie podejmuje ambitne wyzwania
z nadzieją na wywołanie pozytywnych
zmian w swoim życiu. Niektóre zamierzenia są typowe dla wielu osób, bo większość z nas pragnie bardziej dbać o swoje
zdrowie i jeszcze lepsze relacje z bliskimi osobami. Tymczasem dotrzymanie
postanowień noworocznych wcale nie
jest łatwe. Pomimo najlepszych chęci,
tempo życia, ciągły brak czasu i trudności
w przełamywaniu dotychczasowych nawyków, które dają nam poczucie pewnej
stabilności nieraz powodują, że z czasem

(cd. na str. 10)
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KONCERT
ŚWIĄTECZNY

1/2022/1/O

OGŁOSZENIE

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ustroniu serdecznie zaprasza na świąteczny koncert
pt. „Bóg się rodzi pod Czantorią” w wykonaniu Janusza
Śliwki i Natalii Bukowskiej, który odbędzie się 14 stycznia
o godzinie 17.00 w MDK „Prażakówka”. Wstęp wolny. Po koncercie odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków
UTW. Koncert zorganizowany jest przy wsparciu finansowym
Miasta Ustroń.

Burmistrz Miasta Ustroń ogłasza konkurs ofert na
najem lokalu użytkowego znajdującego się w Ustroniu przy ul. Rynek 2a/3 o powierzchni użytkowej
18,54 m2 na czas oznaczony do 3 lat.

INFORMACJA

Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie
opatrzonej dopiskiem „konkurs ofert – najem lokalu przy ul.
Rynek 2a/3”, do dnia 20 stycznia 2022 r. do godz. 15 00
w biurze podawczym Urzędu Miasta lub pocztą na adres:
Urząd Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń.

* * *

W SPRAWIE NOWEGO FORMULARZA WNIOSKU
O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO ALBO WARUNKÓW ZABUDOWY
Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia
wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego albo warunków zabudowy (Dz.U.poz.2462)
od dnia 3 stycznia 2022 r. obowiązuje nowy wzór formularza
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.
W/w formularz wniosku dostępny jest w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie internetowej Miasta Ustroń pod linkiem:
https://ustron.bip.info.pl/index.php?idmp=423&r=r.
Burmistrz Miasta Ustroń
Przemysław Korcz

* * *

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 brutto napojów alkoholowych za rok poprzedni oraz uiszczenia pierwszej
raty za posiadanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Termin złożenia oświadczenia oraz płatności pierwszej raty
upływa 31 stycznia 2022r. 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

to i owo
z

okolicy

Podpisana została umowa,
która obejmuje wykonanie
projektu technicznego nowej
estakady w Skoczowie. Ma ona
powstać w miejscu obecnego
największego skrzyżowania
z sygnalizacją świetlną. To
rozwiązanie powinno zdecydowanie wpłynąć na likwidację korków samochodowych
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w mieście. Koszt projektu pokryje gmina Skoczów (trochę
ponad 1,7 mln zł), natomiast
prace budowlane zostaną sfinansowane z budżetu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad. Ich przewidywany
koszt to prawie 120 mln zł.

* * *

W Wiśle od początku tego roku
obowiązuje wyższa stawka
opłaty miejscowej. Dotąd było
2 zł za każdą dobę pobytu,
obecnie jest 2,50 zł. Opłata
miejscowa w perle Beskidów
nie była zmieniona od ponad
10 lat.

* * *

Dwuosobowa delegacja z ratusza w Strumieniu gościła
w słowackiej gminie Rabča.
Podczas spotkania podsumowano wspólnie realizowany

Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi
45,00 zł/m2/m-c/netto + podatek VAT.
Oferta powinna zawierać:
•
proponowaną wysokość czynszu najmu,
•
opis proponowanej działalności.

Burmistrz Miasta Ustroń zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert.
Osoba wygrywająca konkurs oprócz czynszu najmu ponosić będzie opłaty za wodę, ścieki i energię elektryczną wg
wskazań liczników oraz podatek od nieruchomości. Opłaty za
wywóz śmieci najemca będzie regulował wg odrębnej umowy
zawartej pomiędzy przewoźnikiem a najemcą.
Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać pod
numerem telefonu 33 857-93-21.

1/2022/1/N

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

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

śp. Henryka

Słabego

składają
Burmistrz Miasta
oraz Przewodniczący Rady Miasta Ustroń

projekt „Bogactwo naturalne pogranicza polsko-słowackiego”.

* * *

Po wydobywaniu wapienia
w gminie Goleszów pozostały
kamieniołomy. Te największe
znajdują się na Jasieniowej Górze, Buczynie i Chełmie. Są
jeszcze też w Lesznej Górnej.

* * *

Jan Błachowicz… ma sobowtóra. Można go spotkać (do 26
czerwca) na Wystawie Budowli z Klocków Lego w Galerii
Mokotów w Warszawie. Postać
mistrza walk MMA składa się
z 80 000 klockowych elementów.

* * *

Klub KS Cieszyn założył sekcję... hokeja chodzonego. Polecana jest mieszkańcom Cieszyna w wieku 60+. Walking
Hockey to międzynarodowa

inicjatywa rodem z Europy.
Jak mówi prezes klubu Konrad Legierski, sekcja działa od
wiosny. Tegoroczne zajęcia
odbywają się w sali sportowej
przy al. Jana Łyska 21, w każdy wtorek od 18.00 do 19.00.

* * *

Za nami pierwsza część Turnieju Czterech Skoczni, czyli konkursy na niemieckich
skoczniach w Oberstdorfie
i Garmisch-Partenkirchen. Polacy spisali się w tych zawodach
poniżej oczekiwań. Najlepiej
prezentował się Piotr Żyła, zajmując 38. i 11. miejsce. Paweł
Wąsek był 33. i 35. Zwycięzcę
70. TCS wyłonią austriackie
konkursy w Innsbrucku i Bischofshofen. Biało-czerwoni
nie mają szans na czołowe lokaty.
(nik)
5 stycznia 2022 r.

KRONIKA MIEJSKA

Numer alarmowy

NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA
JUBILATÓW:
Ema Błaszczyk zd. Cieślar
lat 85
Kazimierz Butor
lat 93
Jan Chrapek 		
lat 80
Bogdan Giel 		
lat 80
Teofil Grendowicz
lat 94
Emilia Grudzień zd. Niemiec
lat 80
Teodor Jankowski
lat 85
Gertruda Kaczmarczyk zd. Knaga lat 85
Zbigniew Kozłowski
lat 92
Halina Moczała 		
lat 90
Zofia Molek zd. Szlauer
lat 80
Ewa Moskała zd. Jaworska
lat 92
Eugeniusz Odehnal
lat 80
Stefania Pilch zd. Bujok
lat 80
Silvana Pirovano
lat 90
Halina Pszczółka zd. Szczepańska lat 90
Teresa Róg zd. Michałek
lat 85
Genowefa Siarkowska zd. Horeczko lat 80
Hermina Sikora zd. Kopytko
lat 80
Tadeusz Socha 		
lat 94
Zofia Stonawska
lat 97
Jan Szarzec 		
lat 85
Stefania Sztwiorok zd. Nowak
lat 95
Leon Wesołek 		
lat 80

ul. Wiśniowa
ul. Urocza
ul. Górna
ul. Różana
ul. Szeroka
ul. Dominikańska
ul. Jelenica
ul. Spółdzielcza
ul. Konopnickiej
os. Cieszyńskie
ul. Jasna
ul. Sucha
ul. Wantuły
ul. Sztwiertni
ul. Lipowa
ul. Katowicka
ul. Katowicka
os. Manhatan
ul. Stalmacha
ul. Kuźnicza
os. Manhatan
ul. Różana
ul. Skoczowska
ul. Urocza

Ci, których kochamy nie umierają nigdy, bo miłość to nieśmiertelność
Emily Dickinson

Pani Jolancie Hazuce
oraz całej Rodzinie

		

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

1/2022/3/N

Serdeczne podziękowania
za wyrazy współczucia,
złożone kwiaty i udział w pogrzebie
naszego drogiego męża, ojca, teścia, dziadka

śp. Henryka Adama

Słabego

składają

Żona i Córka z Rodziną
1/2022/4/N

Lękliwy stokroć umiera przed śmiercią, mężny kosztuje jej tylko raz jeden.
Wiliam Szekspir

Panu Dariuszowi Szarcowi
oraz całej rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia
w trudnych chwilach po śmierci

Szarca

Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady Miasta Ustroń
oraz
Pracownicy Urzędu Miasta Ustroń

składają
Burmistrz Miasta
wraz z pracownikami Urzędu Miasta Ustroń
oraz
Przewodniczący Rady Miasta Ustroń
wraz z radnymi Miasta Ustroń

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:

1/2022/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00
współpraca z krematorium w Żorach, kwiaty, wieńce

5 stycznia 2022 r. 		

Straż Pożarna Polana

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

składają

Brandysa

ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339

fax 47 857-38-14

śp. Jana

wyrazy głębokiego współczucia
oraz wsparcia w trudnych chwilach
po śmierci Ojca

Leszek Kubień

112

Policja Ustroń 47 857-38-10

1/2022/2/N

śp. Jerzego

WAŻNE TELEFONY

Jadwiga Niemiec zd. Kopel		
Katarzyna Madzia			
Grażyna Zwierzykowska		
Grażyna Kłapsia			
Krystyna Chwastek			
Maria Jurzykowska			
Paweł Polok				
Łukasz Konieczny			
Bronisław Kugler			

lat 79		ul. Grażyńskiego
lat 38 		ul. Leśna
lat 63		os. Cieszyńskie
lat 69		ul. Źródlana
lat 95		ul. Topolowa
lat 68		ul. Partyzantów
lat 82		ul. Myśliwska
lat 40		ul. Jaśminowa
lat 80		ul. Myśliwska
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Scena rodzajowa z dolnego Ustronia, Wielkanoc 1934 r. W głębi wysoki, nowo wybudowany
obiekt „Brettnerówki” (obecnie ul. I. Daszyńskiego 73). W środku dom fabryczny zamieszkiwany wówczas przez rodziny Mojów i Buszów.

PROMOCJA 24 TOMU
„PAMIĘTNIKA USTROŃSKIEGO”
Dzieje Ustronia i Śląska Cieszyńskiego odkrywać można na wiele sposobów, bo
o naszej małej ojczyźnie powinniśmy wiedzieć jak najwięcej. Warto więc sięgnąć
po najnowszy, 24 tom „Pamiętnika Ustrońskiego”, który jest już dostępny na lokalnym rynku wydawniczym. Kolejna edycja znanej i cenionej od lat serii roczników
historycznych Towarzystwa Miłośników Ustronia ukazała się pod koniec grudnia
2021 r. Podobnie jak przed rokiem premierowej prezentacji książki dokonujemy
na gościnnych łamach „Gazety Ustrońskiej”.

Podczas lektury „Pamiętnika” przemierzamy nasz region ścieżką dziejową
wiodącą od średniowiecza aż do współczesności. Prezentowane teksty w znakomitej większości zawierają wiele nowych
informacji źródłowych, a niekiedy są

także pierwszymi i jak dotąd jedynymi
opracowaniami danego tematu. Niezwykle ważną rolę odgrywa też warstwa
wspomnieniowa, poświęcona osobom
i miejscom nieistniejącym. Całości dopełnia bogaty materiał ikonograficzny – bli-

Przedwojenna etykieta wody stołowej „Ustronianka” z Wytwórni Wód Gazowanych i Napojów
Owocowych Leopolda Kopla, 1936 r.
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sko 300 fotografii, głównie archiwalnych,
w tym również takich, które dotychczas
nie były szerzej znane lub wręcz pozostawały niedostępne.
Wykreowana pod koniec lat 20. ubiegłego stulecia marka „Ustronianka” stała się
inspiracją dla Bożeny Kubień do napisania historii trzech rodzimych producentów
wody mineralnej, począwszy od Leopolda
Kopla, poprzez społemowskie Zakłady
Wytwórcze „Czantoria”, a skończywszy
na wytwórni Michała Bożka. Tekst uzupełnia obszerna galeria zdjęć – starych
syfonów, butelek, pierwszych etykiet oraz
linii produkcyjnych.
Tomasz Matula zaprasza nas do Ogrodzonej, gdzie z rozmachem rozwija się
Ekochron – rodzinna firma Gluzów
z Ustronia, która w 2021 r. obchodziła
jubileusz 30-lecia istnienia. Na przestrzeni
trzech dekad przedsiębiorstwo przekształciło się z małego warsztatu ślusarskiego
w wiodącego producenta elementów
osprzętu dachowego w Polsce.
Tereny dzisiejszego Parku Kuracyjnego
pod koniec XIX w. to temat badawczy,
nad którym pochylili się Alicja Michałek
i Kamil Podżorski. W polu ich dociekań
historycznych znalazła się drewniana
promenada istniejąca w latach 1860-1910,
aleje mielerzy i fontanna z baletnicą, stojąca niegdyś przed budynkiem łazienek do
kąpieli żużlowych. Wizualizacje 3D dawnej promenady pozwalają nam poznać, jak
prezentował się ten piękny obiekt.
Kontynuując cykl „sąsiedzi zza miedzy” odwiedzamy Cisownicę, po której
oprowadza nas ks. Marek Twardzik. Autor
w barwny sposób kreśli dzieje tej malowniczo położonej miejscowości, liczącej
tyle samo lat, co Ustroń. Szczególny
akcent kładzie na losy parafii i kościoła
ewangelickiego Jana Chrzciciela, gdzie
od dekady pełni urząd proboszcza. Nie
bez znaczenia pozostaje również fakt, że
przez długie lata cisowniccy ewangelicy
korzystali z nabożeństw w Ustroniu.
O tym, jak wyglądało Zawodzie w latach powojennych opowiada Anna Gluza,
mieszkanka tej dzielnicy. Na podstawie
własnych wspomnień oraz fotografii
odtwarza nieistniejące miejsca i krajobrazy, w których dominowały szumiące
zbożem pola, a piesi chodzili miedzą. Na
przestrzeni ostatniego półwiecza Zawodzie zmieniło się z rolniczego przysiółka
w nowoczesne uzdrowisko. Gdzieś jednak
pomiędzy opisami tętniącego dziś życiem
kurortu przewija się tęsknota za cichym,
spokojnym, dawnym Zawodziem.
Historię powstania Bulwarów Nadwiślanych przybliża nam Jan Rymorz. Na
to, jak atrakcyjnie prezentuje się dzisiaj
ten ciąg spacerowy pracowało kilka pokoleń, a zapoczątkował tę akcję w latach
70. minionego wieku Społeczny Komitet
Zagospodarowania Bulwarów Nadwiślanych ze Zbigniewem Nawrotkiem na czele. Tutaj możemy też znaleźć odpowiedź
na pytanie, skąd wzięła się nazwa lokalu
„Utropek”.
Wraz z Bożeną Kubień udajemy się
do dolnego Ustronia, do miejsca, które w zależności od tego, kto był jego
właścicielem zmieniało swoją nazwę na
5 stycznia 2022 r.

Okładka 24 tomu „Pamiętnika Ustrońskiego”

„Dattnerówka”, „Wallnerówka” i „Brettnerówka”. Materiał jest owocem wieloletnich dociekań i badań autorki na temat
żydowskiej społeczności zamieszkującej
w latach 1885-1943 ten zapomniany dziś
zakątek. Obszerną pracę ilustruje sporo
unikatowych fotografii.
Powszechnie znany i szanowany ustroniak Paweł Gogółka, zmarły przed dwoma
laty, stał się bohaterem opowieści Haliny
Żelińskiej-Miki. Z lektury artykułu wyłania się postać nieprzeciętna, o ogromnej
potrzebie działania społecznikowskiego,
a przy tym troskliwy mąż z oddaniem
opiekujący się chorą żoną w jesieni życia.
Sylwetki dwóch zmarłych w ostatnich
latach kolegów – Jana Sztefka i Stanisława Lebiedzika, działaczy społecznych
i współautorów „Pamiętnika Ustrońskiego”, przedstawia Elżbieta Sikora. Obaj
byli ludźmi o wielu pasjach. Bardzo
zależało im także na rozwoju swej małej
ojczyzny w dobrym kierunku. Pozostał
ich dorobek, do którego wielokrotnie
będziemy jeszcze wracać.
Józef Jan Sikora nieraz nam już udowodnił, że obecnie jest największym
popularyzatorem rodzinnych Gojów oraz
ludzi związanych z tą dzielnicą. Tym
razem poznajemy losy obiektu przy ul.
Cieszyńskiej 72 (na zakręcie), czyli słynnej niegdyś Gospody u Kuboczki. Ten
powstały w międzywojniu rozłożysty
budynek był pionierskim ośrodkiem życia
kulturalnego i artystycznego w tej części
Ustronia.
Rozpoczęty w ubiegłorocznym „Pamiętniku Ustrońskim” materiał, dotyczący protestów przeciwko budowie koksowni w Stonawie, kontynuuje Zygmunt
Białas. Teraz skupił się na ostatnim akcie
protestacyjnym i towarzyszących mu
inicjatywach, które sprawiły, że tej zagrażającej naszemu środowisku inwestycji
zaniechano.
Kontynuację stanowi także francuski album wspólnoty św. Klemensa
w Ustroniu autorstwa Jacka Tołdowskiego, mieszkającego we Francji, ale blisko
związanego ze Śląskiem Cieszyńskim.
5 stycznia 2022 r. 		

Współpraca parafii św. Klemensa z parafią Saint Nizier w Lyonie we Francji,
która rozpoczęła się w 1984 r. trwa do
dzisiaj. Narodziły się wtedy przyjaźnie
i inicjatywy skupione wokół ustrońskich
rodzin, głównie Suchanków, Korczów,
Franków i Jurczyńskich.
Bożena Kubień, pasjonatka i popularyzatorka międzywojennej architektury
modernistycznej Ustronia, od kilkunastu
lat realizuje autorski projekt dokumentujący budownictwo willowe z tego okresu.
Tym razem odwiedzamy willę „Nasz Raj”
na Zawodziu.
Wraz z Anną Łęczyńską wędrujemy po
Jaszowcu w poszukiwaniu zachowanego
do dzisiaj budownictwa drewnianego,
częstokroć ukrytego wśród wzniesionych
w latach 60. XX w. liniowców, gronowców i wielotraktowców. Materiał obfituje
w wiele ciekawostek i nowych odkryć,
w których pojawiają się m.in. włoscy
jeńcy wojenni jako architekci sklepień
w jednym z domów.
Równie interesującego przeglądu,
w tym przypadku poprzemysłowych,
zabytkowych obiektów dokonała Alicja Michałek. Asumptem było otwarcie
w połowie minionego roku muzeum
w jednym z pomieszczeń wieży kościoła
ewangelickiego. Większość zgromadzonych eksponatów wykonanych zostało
w ustrońskich zakładach przemysłowych
w XIX w., a dziś składają się na nasze
dziedzictwo.
Towarzystwo Miłośników Ustronia
składa serdeczne podziękowania wszystkim autorom 24 tomu „Pamiętnika
Ustrońskiego” oraz darczyńcom, sponsorom i partnerom projektu – Miastu
Ustroń i Powiatowi Cieszyńskiemu, które
współfinansowały wydawnictwo.
Bożena Kubień
SPIS TREŚCI 24 TOMU
„PAMIĘTNIKA USTROŃSKIEGO”
Bożena Kubień – Od „Ustronianki” przez
„Czantorię” do „Ustronianki”. Wyborowe
wody mineralne z Ustronia; Tomasz Matula – Ekochron – 30-lecie rodzinnej firmy
Gluzów z Ustronia; Alicja Michałek,
Kamil Podżorski – Efektowna promenada, aleje mielerzy, fontanna z baletnicą,
czyli jak wyglądały tereny dzisiejszego
Parku Kuracyjnego pod koniec XIX wieku;
Marek Twardzik – Moje Miejsce – Cisownica; Anna Gluza – Dzieje pewnej
fotografii, czyli jak wyglądało Zawodzie
w latach powojennych; Jan Rymorz – Historia powstania Bulwarów Nadwiślanych

Maksymilian Brettner (1900-1941) – ustroński restaurator i kupiec

w Ustroniu; Bożena Kubień – „Dattnerówka”, „Wallnerówka”, „Brettnerówka”. Trzy
odsłony z życia zapomnianego miejsca
w dolnym Ustroniu; Halina Żelińska-Mika – Wierny Ustroniowi – opowieść o
Pawle Gogółce; Elżbieta Sikora – Pamięci
Jana Sztefka i Stanisława Lebiedzika; Józef
Jan Sikora – Gospoda u Kuboczki – pionierski ośrodek życia kulturalnego i artystycznego na wsi cieszyńskiej w XX wieku;
Zygmunt Białas – Ostatni akt protestacyjny przeciwko budowie koksowni w Stonawie; Jacek Tołdowski – Francuski album
wspólnoty Świętego Klemensa w Ustroniu
(część II); Bożena Kubień – Willa „Nasz
Raj” na Zawodziu i jej architekt Brunon
Petzel; Anna Łęczyńska – Budownictwo
drewniane dzielnicy Jaszowiec w świetle zachowanych obiektów; Alicja Michałek – O zabytkach poprzemysłowych
w muzeum pod wieżą, darach wotywnych
miejscowych robotników oraz ustrońskiej
Fabryce Wyrobów Metalowych Braci
Kohlhauptów; Noty o autorach; Indeks
osób; „Pamiętnik Ustroński” Tom 24 –
wielobarwnie; Reklamy.
Punkty na terenie Ustronia, w których
można zakupić 24 tom „Pamiętnika Ustrońskiego”: Miejska Informacja Turystyczna,
Muzeum Ustrońskie, Parafia Ewangelicko-Augsburska, sklep Zibi-Hit przy ul. Grażyńskiego.
1/2022/2/R
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LIST DO REDAKCJI
Na zebraniu Zarządu Osiedla Ustroń
Zawodzie w dniu 6.12.2021 r. mieszkańcy
zwrócili uwagę na stojące w niektórych
punktach miasta TRAWOMATY (m.in. przy
ul. Daszyńskiego obok „Żabki” i przy ul.
A. Brody obok „Fudżi”) – automaty do
sprzedaży „trawki”, której porcje można
kupić w cenie od 10 do 99 zł. Trawomaty są
ogólnie dostępne, zachęcają kolorowymi
obrazkami. Fakt ustawienia trawomatów
w Istebnej został opisany w Głosie Ziemi
Cieszyńskiej nr 49 z dn. 10.12.2021 r.

Temat podjęli radni na sesji listopadowej
i po ich interwencji trawomat został usunięty. Radna Gminy Istebna zaznaczyła, że
ten kłopot ma również Wisła. Spacerując
po Ustroniu zauważyłam 2 trawomaty
(w miejscach wskazanych wyżej), ale
mieszkańcy sugerowali, że jest ich więcej.
Szkodliwość oferowanej do sprzedaży substancji jest znana. Mieszkańcy oczekują
działań władz miasta celem likwidacji
trawomatów. przewodnicząca Zarządu
Barbara Staniek-Siekierka

SIEWNA NIE KOPIE
Sprawą trawomatów interesuje się wielu
mieszkańców Ustronia, zaniepokojenie
wyrażają również rodzice. Do burmistrza
Przemysława Korcza pismo skierowała
m.in. Małgorzata Gil – dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 2. Burmistrz
odpowiedział na pismo dyrektor ZSP-2,
a jego treść, jako oficjalne stanowisko
ratusza w sprawie trawomatów, publikujemy poniżej:
W odpowiedzi na Pani pismo dot. samoobsługowych urządzeń do sprzedaży
suszu z konopi włóknistej złożone w biurze
podawczym Urzędu Miasta Ustroń dnia 12
listopada 2021 r. informuję, że z uzyskanych informacji od Komendanta Komendy
Powiatowej Policji w Cieszynie tzw. trawomaty są legalne, a dystrybucja produktów
zgodna z obowiązującymi zapisami prawa.
Opisywanych urządzeń jest kilkanaście
w Powiecie Cieszyńskim, o funkcjonowaniu których Policja wie od dłuższego czasu.
Nadmieniam, że w Ustroniu znajdują
się dwa samoobsługowe urządzenia do
sprzedaży suszu z konopi włóknistej. Miasto Ustroń nie wydało żadnej zgody na
usytuowanie maszyn, ponieważ zarówno
w jednym, jak i w drugim przypadku
miejsca należą do prywatnych przedsiębiorców.
Mody nie omijają roślin leczniczych,
hitem był żeń-szeń, aloes, czystek, czosnek
niedźwiedzi, a od pewnego czasu wzrasta
popularność konopi siewnych. Podsyca ją
pokrewieństwo z konopiami indyjskimi,
których susz nazywamy marihuaną. Bez
względu na osobisty stosunek do tej zawierającej substancje odurzające rośliny,
jej posiadanie nawet w najmniejszych
ilościach, handel i uprawa są w Polsce
zakazane. Konopie siewne, zwane też
włóknistymi są legalne, choć z powodu
„kopiącej” kuzynki ich uprawę również
regulują przepisy Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Legalna plantacja konopi
włóknistych może być prowadzona na
określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia
na uprawę, przy zastosowaniu materiału
siewnego kategorii elitarnej albo kwalifikowanej w rozumieniu przepisów o nasiennictwie. Te procedury mają sprawić, że
produkt spożywczy czy leczniczy z konopi
siewnych będzie zawierać znikome ilości
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substancji psychoaktywnej THC, czyli tetrahydrokannabinolu, mającego właściwości odurzające, pełna jednak będzie innych
kannabinoidów, które wykazują szerokie
i zróżnicowane działanie medyczne. Najwięcej pisze się o właściwościach kannabinoidu CBD, który wg różnych źródeł
pomaga uśmierzyć ból, przy czym nie
ma żadnych skutków ubocznych, pomaga
w rzucaniu palenia, pomaga zmniejszyć,
a nawet zwalczyć całkowicie objawy
chorób neurologicznych m.in. epilepsji,
pomaga w utrzymaniu poziom cukru we
krwi w normie, pomaga zwalczyć raka
przez zatrzymanie rozprzestrzenienia się
komórek rakowych, pomaga się zrelaksować, odprężyć i zregenerować, zwalcza
stany lękowe i niepokój (stres pourazowy,
ataki paniki, nerwicę natręctw), zwalcza
stan zapalny zwłaszcza w układzie nerwowym (m. in. zespół jelita drażliwego),
zmniejsza objawy schizofremi, pomaga
w leczeniu m.in. spastyczności mięśni oraz
choroby Parkinsona, podwyższa poziom
serotoniny w mózgu.
W internetowej aptece Bonifratrów,
znanego z działalności medycznej Zakonu
Szpitalnego św. Jana Bożego możemy
nabyć kosmetyki, olejki i susz konopny.
W opisie dostępnego tam produktu pod nazwą „Ziele konopii” czytamy: Stosowany
jest w łagodzeniu migren oraz zmniejszeniu ilości i częstotliwości ataków padaczki.
Napar z konopi zawiera związki mineralne
oraz witaminy B i E. Duża ilość białka
i substancji odżywczych sprawia, iż stosuje
się go podczas wyczerpania organizmu
oraz rekonwalescencji. Wzmacnia odporność organizmu. Leczniczych produktów z konopi nie trzeba szukać daleko.
W Ustroniu działa firma produkująca
szeroką gamę wysokiej jakości produktów
z profesjonalnie przygotowanych odmian
konopi.
Produkty z konopi siewnych od kilku lat
można kupić w tak zwanych trawomatach.
Firmy, będące właścicielami, cieszą się
z rozgłosu spowodowanego kojarzeniem
ich produktów z narkotykami. Grafiki na urządzeniach sugerującą sprzedaż
psychoaktywnych substancji, ale w trawomatach nie sprzedaje się marihuany,
tylko konopie siewne i z całą pewnością
nie warto kupować w nich produktów z tej

Trawomat przy ul. A. Brody. Fot. M. Niemiec

wartościowej rośliny. Przed zakupem nie
możemy sprawdzić składu oferowanego
produktu, pochodzenia, certyfikatu, producenta. Nie wiemy, jak produkty są przechowywane wewnątrz maszyn, czy nie
szkodzi im niska lub wysoka temperatura.
Niewykluczona jest strata gotówki z powodu wadliwie działającego mechanizmu,
z pewnym ryzykiem wiąże się też płatność
kartą, bo u kogo będziemy interweniować
przy nieudanej transakcji? A przecież nie
kupujemy napoju czy wafelka za 2 zł, bo
ceny za suszone konopie w trawomatach
są wygórowane i chyba naliczane za wymyślne nazwy. Sięgają 60, 70, 80 zł za 100
g, a u Bonifratrów herbatkę z liści konopi
o wadze 50 g można kupić za 5,18 zł.
A jeśli chodzi o dzieci, to warto wytłumaczyć im, co to są te trawomaty, odczarować je.
Monika Niemiec

LIST
DO REDAKCJI
Drodzy Czytelnicy
Ciekawa byłabym opinii stałych mieszkańców i władz Ustronia na temat fajerwerków w okresie około noworocznym,
które w wielu miastach i krajach są już
„passe”.
Czy nie ciekawszą alternatywą dla fajerwerków byłyby nowoczesne, piękne
wizualnie iluminacje laserowe i nie przynoszące tylu szkód, nie tylko zwierzętom
ale i mieszkańcom centrum miasta, otoczonych, a właściwie osaczonych wybuchami petard ze wszystkich stron i nie tylko
o 24.00 31 grudnia, ale i w przeddzień
sylwestra, jak i po nim.
Do napisania tego listu skłonił mnie
fakt znalezienia niedopalonych petard na
ganku naszego domu.
Z poważaniem i życzeniami podejmowania dobrych decyzji.
DK (nazwisko i imię znane redakcji)
5 stycznia 2022 r.

sem Spółki zorganizowali „spuszczenie”
wody ze stawu. A jednak można było, bez
spychania problemu, jak to zrobiła Straż
Miejska.
Wiążę takie zachowanie także z działaniem Straży Miejskiej w zakresie „kontroli
smogowej”. Może na łamach GU Straż
przedstawi wyniki kontroli, czy zmniejszyło się i o ile zanieczyszczenie powietrza
w Ustroniu.
Zamiast zająć sie tematem zanieczyszczenia powietrza samodzielnie, Gmina
zleciła opracowanie Programu Obniżenia
Niskiej Emisji (PONE), którego objętość
wynosiła ponad 100 stron, a efekt opracowania był odwrotnie proporcjonalny
do ilości stron. Po iluzorycznych konsultacjach społecznych, efektem Programu
było dotowanie przez Gminę wymiany
100 pieców węglowych na piece węglowe, podobno na ekogroszek, co jest tylko
nazwą marketingową, bo zawartość substancji szkodliwych w tym gatunku węgla
jest taka sama. Odmówiono przy tym
przyznania dotacji mieszkańcom, którzy
wymienili piece węglowe na gazowe.
Pozostawiam ten fakt bez komentarza,
bo dyskusja będzie „czcza”, a zatrucie
powietrza w Ustroniu w wyniku dyskusji
się nie zmniejszy.
Z uzyskanych informacji wynika, że
dotacje zostały przyznane z pożyczek
udzielonych przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska, które to pożyczki

w znacznym stopniu są zwrotne, czyli
w konsekwencji mieszkańcy Ustronia
będą płacili za dalsze zatruwanie powietrza, którym oddychają.
Poruszałem ten temat na łamach GU
nie tylko ja, ale bez żadnego efektywnego
działania ze strony Gminy.
Dzisiaj w nocy powietrze w Hermanicach
i Ustroniu Górnym nakazywało ogłoszenie
alertu smogowego. Problem jest w tym, że
mimo wielokrotnych obietnic Burmistrza,
w tych dzielnicach nie zamontowano
czujników pomiarowych, a ich zamontowanie nie powinno trwać dłużej niż 2
dni. Może radni z tych dzielnic wreszcie
wymuszą montaż czujników smogowych,
żeby mieszkańcy znali sytuację i w razie
zagrożenia pozostawali w domach.
Podawanie stanu powietrza w całym
Ustroniu na podstawie urządzeń pomiarowych usytuowanych przy ul. Sanatoryjnej jest zwyczajną blagą, ale ten
przykład jest zaraźliwy, bo np. w Nowym
Targu, gdzie notowano rekordowe zanieczyszczenia powietrza, władze przeniosły
urządzenia pomiarowe i od razu, „beznakładowo” poprawiła się jakość powietrza
w mieście. Mieszkańcy w dalszym ciągu
są zatruwani, ale znacznie poprawiło się
samopoczucie władz miasta.
Apeluję do Mieszkańców Ustronia,
aby wzięli sobie do serca XI przykazanie
sformułowane przez Mariana Turskiego
w czasie pamiętnego, wybitnego przemówienia w obozie w Auschwitz: „NIE
BĄDŹ OBOJĘTNY”, szczególnie w dzisiejszych trudnych czasach.
Korneliusz Kapołka

tłumaczono już „Opowieść wigilijną”,
„Kubusia Puchatka” i „Małego Księcia”,
a obecnie pracuje m.in. nad słownikiem
śląskim. Oto co pisze o nim na łamach
swojej książki Rokita: Ale największym
jego dziełem jest Korpus Ślónskij Mowy.
Kulik z benedyktyńską wytrwałością brnie
przez ogrom śląskiego piśmiennictwa,
setki numerów miejscowych gazet, listów,
pamiętników, książek. Kulik inwentaryzuje

śląszczyznę. Niczego nie może uronić.
Będzie to robił jeszcze przez wiele lat.
Bierze na przykład dwadzieścia roczników
„Gazety Ustrońskiej”, wertuje numer po
numerze i wypisuje z niej artykuły po śląsku. Zebrał już ponad dwa miliony słów
śląskiego tekstu".
I tak oto nasza Gazeta też stanowi źródło
wzbogacające inne cenne inicjatywy.
Z poważaniem Roman Macura

LISTY DO REDAKCJI
Szanowna Redakcjo!
W dzisiejszych wiadomościach porannych poinformowano o śmierci trzech
młodych ludzi, którzy zginęli pod lodem. Omal do podobnego przypadku
doszłoby w Ustroniu dnia 7 grudnia.
Staw kajakowy pokrył się w nocy lodem, a troje wracających ze szkoły uczniów zamierzało się „poślizgać.” Udało
mi się ich odwieść od tego pomysłu.
Zatelefonowałem do Straży Miejskiej
w sprawie spuszczenia wody ze stawu
(jak co roku). Telefon odebrał komendant. Przedstawiłem zaistniałą sytuację
i poprosiłem, żeby ustalił, kto obecnie jest
administratorem stawu, by doprowadzić
do spuszczenia wody. Reakcja i odpowiedź
komendanta była dla mnie szokująca. Komendant odrzekł, że to do nich nie należy,
a dzieci powinny być pilnowane
przez rodziców. Poza tym: „gdzie to
pisze, że ze stawu trzeba spuszczać
wodę”. Widząc bezsensowność rozmowy, rozłączyłem się, chociaż ogólnie wiadomo, że woda przechodząc
w stan stały (lód) zwiększa objętość
o 10 %, co niechybnie zniszczy umocnione
brzegi.
W następnym dniu spotkałem młodego
człowieka – Mateusza Tarasza, który jak
się okazało, działa w Spółce „Młynówka”. Od razu podjął temat i razem z preze-

Ustróńsko
potrzebno nie jyny nóm
W swojej książce „Kajś. Opowieść
o Górnym Śląsku” laureat tegorocznej
NIKE, autor Zbigniew Rokita opisuje
m.in. działania twórcze Grzegorza Kulika.
Celem jego prac jest stworzenie kanonu
światowej literatury po śląsku. Prze-

Szanowna Redakcjo!
Dużo czasu poświęcono uchwałom dotyczącym organizacji i stawek za wywóz
odpadów komunalnych.
– to cytat z artykułu „RADA MIASTA
NIE MA WYJŚCIA".
A jednak wydaje się, że czas poświęcony w/w organizacji nie został w pełni
wykorzystany. Gdzieś przegapiono ważny
problem wywozu popiołów od lokalnych
kopciuchów. Otóż dwa razy w miesiącu
w okresie grzewczym specjalnym, odrębnym kursem, samochód służb komunalnych
opróżnia kubły z popiołem, który powstaje
ze spalania węgla i wszelkich innych
paliw stałych. Te kursy wywozu generują dodatkowe koszta, które nie zostały
wyodrębnione chociaż łatwo je wyliczyć
i ustalić. Nie wiem, czy to przegapienie,
czy premedytacja.
5 stycznia 2022 r. 		

Koszta te pokrywają wszyscy a więc
i ci, którzy ogrzewają budynki paliwem
ekologicznym, ci którzy wymienili piece
węglowe na gazowe, czyli ci, którzy ponieśli koszta celem poprawy jakości powietrza
w naszym mieście.
Dlaczego wszyscy mają ponosić koszta
wygenerowane przez aspołecznych kopciuchów, mimo że i tak ponoszą koszta
zdrowotne. Uważam że ustalający zasady
oraz koszta wywozu powinni pochylić
się nad tym problemem i go skorygować
o poszczególne wartości opłat.
Walka ze smogiem, walka o czyste
powietrze to nie tylko dopłaty, to przede
wszystkim świadome, wielotorowe działanie zachęcające do zachowań pro ekologicznych, ale również zniechęcające do
zaśmiecania świata tego „dużego”, jak
również naszej małej lokalnej Ojczyzny.
Szczepan Pako

Drodzy
Mieszkańcy Ustronia
Informuję, że w 2021 roku zdecydowałam zakończyć moją pracę w Urzędzie Miasta Ustroń. Była to dla mnie
wyjątkowo trudna decyzja. Odchodzę
jak na razie w nieznaną mi przyszłość.
Chciałam wszystkim, których miałam
zaszczyt spotkać podczas mojej krótkiej
kariery zastępcy burmistrza miasta, podziękować za możliwość ich poznania.
Był to dla mnie wielki zaszczyt. Miasto
Ustroń jest i będzie zawsze bliskie
mojemu sercu.
Z wyrazami szacunku
Dorota Fijak
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KOMINIARZ NA SZCZĘŚCIE
Widok kominiarza zapowiada szczęście, a zwyczaj łapania się przy tym za guzik
jest powszechny na całym świecie. Skąd się to wzięło? Kominiarze byli postrzegani
jako bohaterowie, którzy ratują ludzi i ich mienie przed nieszczęściem, dlatego też
zawód ten był bardzo poważany i szanowany. Powszechna wiara, że widok pana
w czarnym kombinezonie i cylindrze przynosi szczęście spowodowała, że niejednokrotnie był on zapraszany na ważne uroczystości, jak ślub czy zabawę sylwestrową,
a często jego wizerunek znajduje się na kartkach noworocznych.

W Ustroniu mamy wyjątkowego kominiarza, a jest nim Józef Waszek, mistrz
kominiarski, właściciel rodzinnego zakładu, który w tym zawodzie pracuje już 54
lata, a warto podkreślić, że jako pierwszy
kominiarz w naszym kraju został uhonorowany w 2011 r. najwyższym honorowym
odznaczeniem rzemieślniczym „Szablą Kilińskiego”. To wyróżnienie nadaje Kapituła
Związku Rzemiosła Polskiego za wybitne
zasługi dla rozwoju rzemiosła polskiego.
Piastował on wiele odpowiedzialnych
funkcji m.in. był założycielem Korporacji
Kominiarzy Polskich i prezesem Oddziału
KKP w Cieszynie, a obecnie jest prezesem
Beskidzkiego Cechu Kominiarzy oraz
Starszym Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Cieszynie.
Zapytaliśmy jak ludzie postrzegają
kominiarza i czy nadal wierzą, że przynosi on szczęście?

„Jeżeli postrzegamy bezpieczeństwo
w naszych gospodarstwach domowych,
uchronienie się od zagrożeń związanych
z tlenkiem węgla czy pożarami kominów
jako szczęście, to tak – kominiarz przynosi
szczęście. Początki tego zawodu związane
są z Anglią i datują się około 1306 roku.
Wówczas kominiarz chodził od osady do
osady, a każda gospodyni chciała, żeby
najpierw odwiedził jej dom i oczyścił komin, więc chwytała go za guzik i ściągała
do swojego domostwa. Stąd powstała tradycja łapania się za guzik, gdy spotka się
kominiarza. Do dzisiejszego dnia ludzie
gdy zobaczą kominiarza prędko chwytają się za guzik z nadzieją, że będą mieli
szczęście. Zdarzało się to wielokrotnie,
zwłaszcza gdy zaczynałem pracę w Bielsku, to codziennie sporo osób podchodziło
do mnie i chwytało za guzik. Potem nastała
też taka moda, że zapraszano kominiarzy

w mundurach na śluby czy na zabawy
sylwestrowe, ale ja w tym osobiście nie
uczestniczyłem i wysyłałem pracowników, którzy składali stosowne życzenia.
Z sentymentem wspominam ogólnopolskie
święta kominiarzy organizowane tutaj
w Ustroniu, licznie zebrani kominiarze
w mundurach ze sztandarami przy żwawym takcie orkiestry maszerowali ulicami
miasta. Spora grupa kominiarzy budziła
duże zainteresowanie mieszkańców i turystów – może wierzono w kumulację
szczęścia. Dla nas też są to przyjemne
odczucia, ale już to trochę spowszedniało,
bo cały czas się tym kominiarstwem żyje.
Czyszczenie kominów i wszelkie prace
związane z przewodami kominowymi są
naszym obowiązkiem. Nie każdy mógł
być kominiarzem, to jest zawód zaufania
społecznego.
W tym zawodzie trzeba było przejść
przez te wszystkie szczeble od ucznia,
przez czeladnika do mistrza i była dyscyplina jak w wojsku. Uczeń mógł nosić na
głowie tylko kepi, potem jako czeladnik
nosił melonik, a dopiero mistrz zakłada
cylinder. Rangę naszemu zawodowi nadała królowa Elżbieta, która mistrzom
kominiarstwa przyznawała szablę i cylinder jako podniesienie rangi kominiarza
w społeczeństwie. Całe życie związałem
z kominiarstwem i czuję się spełniony,
a starałem się działać jak najlepiej. Wybrałem ten zawód, bo również mój ojciec
był kominiarzem, a kontynuują tę działalność także moi synowie Piotr i Paweł.
Trzy lata temu dostaliśmy wyróżnienie
na Gali Rzemiosła organizowanej przez
Izbę Rzemieślników i Przedsiębiorców
w Katowicach jako firma rodzinna. Mam
też wnuki, a najmłodszy z nich ma również
na imię Józef, więc żartujemy w rodzinie,
że wystarczyłoby zmienić „pesel” i firma
pod tym samym imieniem i nazwiskiem
będzie przez długie lata dalej działać.
Z okazji Nowego Roku składam mieszkańcom Ustronia najserdeczniejsze życzenia, abyście jak najdłużej w zdrowiu żyli
i błogim szczęściem zawsze się cieszyli.
Niech Was Niebo raczy pomyślności darem,
A Wasze majątki chroni przed pożarem”.
Rozmawiała: Lidia Szkaradnik
1/2022/3/R
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Koncert rozpoczęli Filharmonicy Ustrońscy pod kierunkiem Krzysztofa Durlowa.

OCZEKIWANY
KONCERT TKA
W okresie przedświątecznym 22 grudnia Towarzystwo Kształcenia Artystycznego, prowadzące Ognisko Muzyczne urządziło
koncert w MDK „Prażakówka”, co wcześniej uniemożliwiało
nasilenie pandemii. Zapytana o wrażenia kierownik Ogniska
Agnieszka Durlow powiedziała: „Najważniejszą rzeczą było dla
nas to, żeby w końcu zainicjować koncert uczniów z udziałem
publiczności na sali koncertowej. To było nam bardzo potrzebne
po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią. Z wykonawcami nie było łatwo, ponieważ część dzieci była na kwarantannie, inne dopiero wyszły z kwarantanny, więc do ostatniej
chwili nie było wiadomo czy wystąpią.
Najważniejsze, że do koncertu doszło i usłyszeliśmy 28 punktów programu – kolęd i pastorałek. Dzieci występowało więcej,
bo niektóre utwory były wykonywane w zespołach rodzinnych
lub koleżeńskich.
Największym zespołem, który rozpoczął koncert byli Filharmonicy Ustrońscy pod kierunkiem Krzysztofa Durlowa. Wraz

PIOSENKA NA NOWY ROK
Nowy Rok się przecież zbliża, nowe niesie kalendarze
Przywitajmy go przed furtką, resztę czas pokaże.
Jeszcze w nieprzemijającym świąteczno-noworocznym nastroju można delektować się uroczym artystycznym podarunkiem
– płytą z utworami w wykonaniu naszego tytana ustrońskiego
kolarstwa, narciarstwa biegowego i organizatora międzynarodowych przedsięwzięć sportowych Andrzeja Nowińskiego, który
śpiewa i gra na gitarze trzy utwory z repertuaru krakowskiego
barda Andrzeja Sikorowskiego i włoskiego muzyka Ciro Dammicco. W śpiewie towarzyszy mu nasz powszechnie znany
ustroński muzyk Janusz Śliwka, grając na instrumentach klawiszowych, a jego autorstwa jest również aranżacja tych utworów.
Płyta została wydana w dwóch opcjach audio i wideo, na której
zaprezentowano wiele ustrońskich zimowych pejzaży autorstwa
znakomitego fotografika Roberta Neumanna. Nastrojowy album
zawierający pastorałkę „Marzenie”, kolędę „Bóg narodzi się”
i „Piosenkę na Nowy Rok” w efektownej oprawie jest już piątą
płytą Andrzeja, a zapytany o swoje pasje muzyczne powiedział:
„Śpiewam i gram na gitarze od czasów studenckich, bawię się
muzyką, kiedyś wraz z grupą przyjaciół z Akademickiego Klubu
Turystycznego „Watra” w Gliwicach występowaliśmy na różnych
festiwalach, a teraz śpiewam na zasadzie robienia sobie przyjemności. Dwie pierwsze moje płyty zawierają ballady turystyczne
i poezję śpiewaną. Dziesięć lat temu moja córka Agnieszka
napisała teksty polskie do utworów znanego francuskiego
5 stycznia 2022 r. 		

Fot. ze zbiorów TKA

z mężem dołączyliśmy do tego zespołu jako wykonawcy, więc
dziesięciu skrzypków wystąpiło równocześnie na scenie. Był to
bardzo sympatyczny koncert, niosący wiele emocji. Swoje umiejętności pokazali również uczniowie niepełnosprawni, którzy
u nas uczą się gry na instrumentach oraz śpiewu. Ich prezentacje
były niezwykle wzruszające. W końcu usłyszeliśmy jak wspaniale
rozwijają się muzycznie.
Druga rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, co również było
bardzo przejmujące, to fakt, że przyszło bardzo wielu słuchaczy.
Oczywiście zachowaliśmy wszystkie obostrzenia covidowe, ale
najważniejsze było to, iż koncert trwał ponad półtorej godziny,
a niemal wszyscy zostali do samego końca, mimo że gorączkowy
czas przedświąteczny nie sprzyjał wychodzeniu na koncerty. Było
to dla nas nobilitujące i cieszyliśmy się z tego.
Pamiętam, że kiedyś dawny prezes śp. Henryk Banszel wymyślił, że będzie stał przy drzwiach i zachęcał ludzi, którzy
wcześniej chcieli opuścić koncert, do pozostania. Myślę, że
bardzo by się ucieszył widząc ten ostatni koncert, na którym
wszyscy do końca słuchali.
Mam nadzieję, że już nie będziemy musieli nagrywać występów naszych uczniów. Ma to swoje uroki, ale nic nie zastąpi
koncertu na żywo i interakcji z publicznością. To jest coś, czego
nam bardzo brakowało.
Spisała: Lidia Szkaradnik
barda Francisa Cabrela, którego muzykę uwielbiam.
Po zaakceptowaniu przez Cabrela naszych wersji
piosenek płytę
wydaliśmy oficjalnie przez ZAiKS.
Ostatnie trzy płyty
nagrałem wspólnie
z Januszem. To kołysanki dla mojego
wnuka Olafa, no
i dwie ostatnie płyty
z kolędami. Żadna z
moich płyt nie jest
do sprzedaży, bo nagrywając je realizuję swoje marzenia, a marzeń się przecież nie
sprzedaje. Płyty po prostu rozdaję przyjaciołom i znajomym”.
„Piosenka na Nowy Rok” z repertuaru autora nieprzemijających przebojów grupy „Pod Budą” stanowi zawsze aktualne
i nie tylko noworoczne życzenie:
Ktoś się pewnie będzie głośno śmiał.
To znów w kącie ktoś zapłacze sam.
I marzenia poszybują aż do nieba.
W tych marzeniach będzie jedna myśl.
Którą trzeba się podzielić dziś.
Żeby wreszcie w Polsce było tak jak trzeba. Lidia Szkaradnik
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NOWOROCZNE POSTANOWIENIA
(dok. ze str. 1)

zapominamy o tych wyzwaniach. Ale może być inaczej. Bądźmy
w tym nowym roku konsekwentni i wytrwali w realizacji swoich
planów, wszak by osiągnąć wspaniałe rzeczy musimy marzyć
tak dobrze, jak działać. Zapytaliśmy mieszkańców Ustronia
o postanowienia na 2022 rok. Przy wypowiedziach podajemy
tylko imiona, a że prezentują się osoby powszechnie znane, więc
jest to rodzaj zgadywanki dla naszych Czytelników.
Alicja: W przeszłości postanowienia noworoczne nigdy mi nie
wychodziły, ale marzyłoby mi się usiąść i poczytać książki, które
kupiłam, a brak mi na to czasu i żeby nie mieć „z tyłu głowy”, że
nie mam wszystkiego zrobionego. Dobrze by tak było chociaż
przez jeden dzień, bo nigdy od rana do wieczora nie zdążę zrobić
wszystkiego co powinnam. Rano budzą mnie różne zwierzęta
i do wieczora absorbują każdą moją chwilę.
Andrzej: Postanawiam w Nowym Roku nie podkradać żonie
papierosów, a tym samym rzucić definitywne palenie. Przystąpić
do klubu 5+, czyli do osób, które wstają o godzinie piątej rano,
i wykorzystują z pożytkiem ten poranny czas, dopóki inni nie
zaczną im przeszkadzać. Planuję skończyć pisanie „Bajecznych
dziejów Ustronia od Wielkiego Wybuchu do 1305 roku”.
Andrzej: Nigdy nie podejmowałem postanowień na Nowy
Rok. Po wigilii jednak zmieniłem zdanie, ponieważ na gwiazdkę
dostałem książkę do przechowywania wspomnień pt. „Opowiedz
mi Dziadku”. Ktoś cwanie wymyślił 130-stronicową książkę
składającą się w większości z pustych kartek – z od czasu do
czasu naprowadzającymi tematami. Dziadka, który podejmie
się wypełniania tych stron czeka ciężka, wyczerpująca praca
wymagająca systematyczności. Niestety, w tym nie jestem dobry,
a w dodatku mam skłonności do dygresji. Ale czego się nie robi
dla potomności. No i jak się domyślacie postanowiłem codziennie
pisać, chociaż statystyki mówią, że tylko 10% noworocznych
postanowień jest kontynuowanych. Jednak spróbuję.
Cecylia: Generalnie, od dłuższego już czasu, nie miewam
postanowień noworocznych.
Moje doświadczenie podpowiedziało mi inne sposoby na swój
rozwój. Między innymi, polega to na codziennym korygowaniu
„siebie”.
Czesław: W Nowym Roku chciałbym wrócić do sprawności
fizycznej sprzed 10 lat i wagi o 15 kg mniejszej. Myślę, że po
zrealizowaniu tego, moje zdrowie się poprawi, a na pewno uzyskam większą odporność na stres.
Darek: Moim postanowieniem rocznym będzie sprawienie bym
był zdrowy i szczęśliwy i 8 gwiazdek i konfederację oraz Kukiza
(proszę wybaczyć te skróty myślowe, ale od nich dużo zależy).
Elżbieta: Temat postanowień noworocznych jest mi obcy, bo
takiej tradycji w moim rodzinnym domu nigdy nie było. Jeśli
jednak mam odnieść się do tego zagadnienia, to sądzę, że dla
mnie najważniejsza jest dobroć i pomoc dla drugiego człowieka,
co nawet czasem ma swoje odzwierciedlenie w lokalnej prasie.

Odwaga w obronie współmieszkańców nie każdemu jest dana.
Zdaję sobie sprawę, że poddawana jest także pewnej krytyce ze
strony adwersarzy, ale ktoś musi stanąć po stronie pokrzywdzonych, więc moje postanowienie w Nowym 2022 Roku pójdzie
w tym kierunku, a jeśli jakaś osoba weźmie to za złą monetę, jej
sprawa. Dobroci, pokory i szlachetności względem bliźnich jest
coraz mniej w naszej trudnej, zmaterializowanej rzeczywistości,
zatem spróbujmy odświeżyć w swoich charakterach te jedne
z najważniejszych cech, a świat zaraz będzie piękniejszy, lepszy,
pozbawiony zawiści i nieżyczliwości.
Karol: Rok 2022 będzie rokiem jubileuszu ćwierć milenijnego
działalności przemysłowej w Ustroniu. Z oczywistych faktów
będę musiał zająć się tym wydarzeniem. Od tego będzie zależeć
wiele moich zachowań.
Przemysław: Niechaj te postanowienia będą także życzeniami
na Nowy Rok. Przede wszystkim chciałbym być zdrowy. To będzie rok wydania mojej liryki i kolejnego otwarcia zawodowego
ku Temidzie. Życzę sobie i wszystkim końca pandemii i szacunku
dla praw człowieka, o które będę nadal walczył. Mam zamiar
wybudować dom i założyć rodzinę. Chcę nadal się rozwijać
i tworzyć dla Ustronia rzeczy ważne, potrzebne i piękne.
Roman: U mnie tak już jest, że nie czynię żadnych postanowień
noworocznych. Owszem, w trakcie roku zdarza się, że przyrzeknę sobie coś, jakąś poprawę, w czym wytrwam do pierwszego
kuszenia. Wielce prawdopodobne jest, że z tym noworocznym
postanowieniem byłoby podobnie. Pewnie, że jak chyba większość z nas chciałbym być zdrowy, mieć pieniądze i ciekawie
żyć, ale to w moim przypadku raczej kategoria życzeń i marzeń
niż noworocznych postanowień.
Tadeusz: Mam nadzieję, że wyjdziemy z pandemii w 2022
roku. To pierwsze życzenie. Liczę też na 12. edycję Miliitary
Festival Ustroń 2022 (23 lipca) oraz na kolejne opublikowane
mojej powieści i bajki, które mam w przygotowaniu. Pozdrawiam
serdecznie wszystkich czytelników „Gazety Ustrońskiej”. Jestem
całym sercem z Ustroniem, choć mieszkam w Krakowie.
Zbigniew: Kupię sobie kajecik i będę notował... Codziennie,
pod wieczór. „Franek dziś zadzwonił, przyjeżdża do Polski, nie
widzieliśmy się 10 lat. W TV finał Pucharu Europy, Bayern górą.
Kupiliśmy dwa fajne fotele do gościnnego. Jurek miał wywrotkę
na rowerze, ale bez poważniejszych szkód...” Znalazłem kiedyś
w szpargałach notesik z zapiskami sprzed 25 lat. Odżyły wspomnienia... Pamiętamy ważne wydarzenia sprzed lat, te, które
decydowały o dalszym żywobyciu, natomiast o drobnostkach,
błahostkach, zapominamy po kilku dniach. A przecież codzienne życie wypełnione jest drobnymi, drugorzędnymi, ale jakże
urokliwymi momentami. Będę codziennie w kajeciku notował...
* * *
Z okazji Nowego Roku życzymy Czytelnikom naszej gazety
wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia, szczęścia na każdy
dzień oraz spełnienia wszystkich marzeń i postanowień.
Opracowała: Lidia Szkaradnik

BIBLIOTEKA POLECA

Tomasz Ilnicki
„Czarnobyl i Fukushima.
Przyczyny, przebieg
i konsekwencje”

Jacek Getner
„Znamienne
stany świadomości”
Komedia kryminalna. Jacek
Przypadek, nie mogąc liczyć na
przychylność policji w uzyskaniu licencji detektywa, zakłada
działalność gospodarczą jako
jasnowidz i w ten sposób oferuje
swoje usługi. Tym razem musi odkryć zabójcę gwiazdy popularnej
telenoweli, uwolnić podstarzałego „szołmena” od szantażystów
oraz odnaleźć boskiego Mikele, znanego głównie z romansu
z pewną celebrytką.

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

W historii energetyki tylko dwie katastrofy
elektrowni jądrowych sklasyfikowano jako
awarie stopnia 7 międzynarodowej skali INES.
O Czarnobylu wszyscy w Polsce słyszeli za
sprawą bliskiego sąsiedztwa. Lecz, stosunkowo niedawno, w 2011 roku tsunami szalejące
u wybrzeży Japonii spowodowało awarię porównywalną do tej na Ukrainie, uszkodzeniu
uległy 3 reaktory jądrowe w Fukushimie.
Autor książki poznał dobrze obie strefy
i w reporterskim stylu przybliżył przyczyny
i przebieg tych katastrof.

7 i 8 stycznia (piątek, sobota) – nieczynne
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Po naszymu...
Ludeczkowie mili
Jako też pożywocie w tym Nowym Roku? Jo dobrze, bo żech
je fórt doś gibko i zdrowo. A, że był hańdowni taki łobyczaj, że
ludkowie se winszowali, a ponikierzi i do dzisio radzi to robióm,
tóż jo też winszujym wszyckim Czytelnikóm naszej gazetki moc
zdrowio i codziynnych choćby małych radości. Sóm my starsi zaś
ło rok, ale cóż na to poradzymy? Dnia przibywo, tóż ani sie nie
nazdómy, a zaś zakwitnie wiosna. Dbejmy ło zdrowiczko, bo zima
je dobróm poróm jyny dlo młodych i zahartowanych. A my emeryci muszymy doprowdy sie starać, coby być w jaki taki kondycji,
a grunt to się nie połómać. Każdy mo swoji sposoby, ale zdo mi
sie, że trzeja zdrowo jeś i sie fórt ruszać, choćby po chałupie,
a nie siedzieć calutki godziny na łotomanie przed telewizorym,
a jeszcze lepi wyńś na powietrze. Nejfajni sie chodzi we dwójke,
abo trójke. Trzeja namówić kamratki czy kamratów, pospóminać

cosi po chodniku, łopowiedzieć se jakiś wice i wiesioło czas
płynie. A jeszcze sie hartujymy.
A jak kiery je przeziómbióny, co teroski kaj kómu sie przitrefi,
to trzeja kapke posiedzieć w chałupie. Ale i na to sóm rozmaite
sposoby, coby se czas umilić. Łoto baji puścić se jakóm płyte
z muzykóm, abo w kómputrze nóńś se cosi co mómy radzi. Dyć
w Ustróniu mómy telkownych muzyków, chóry, rozmaite zespoły
to je w czym wybiyrać. A przeca muzyka je nejlepszym lykym na
wszelki boleści tak ciała, jak i duszy. Jo se nieroz puszczym płyte
naszych regiónalnych chórów, weznym se łoto kónsek dobrego
ciasta, kieliszek nalywki z aróni abo pigwy, to choć padze, abo tak
szaro je za łoknym, to zaroz je mi wiesielij. A czytelniki naszych
corocznych kalyndorzy i pamiyntników, też przeca majóm zajynci
i ucieche. Dyć w tych hrubych ksiyngach je dycki cosi ciekawego
do przeczytanio, a ponikierzi zapalyńcy swojskij lektury czytajóm
jako to prawióm łod deski do deski.
Tóż nóńdźmy se na te zime jakisik metody, coby jóm w dobrym
humorze i zdrowo przetrwać. Dyć już hańdowni taki móndry
chłop, co mioł na miano Sokrates prawił: „W zimie potrzebne je
ciepłe łokryci, a w starości – brak zmartwiyń”.
Staro ustrónioczka

Nie zamieściliśmy zdjęć wypadków w świątecznym numerze, bo było za mało miejsca (mimo 44 stron) i żeby nie psuć klimatu. Jak widać
poniżej, świąteczny pośpiech nie sprzyjał ostrożności i na drogach miało miejsce wiele dramatycznych zdarzeń. Pokazujemy je w pierwszym
numerze 2022 roku ku przestrodze, z życzeniami spokoju za kierownicą i uważności na piechotę. Za całoroczną współpracę i informacje
dziękujemy rzecznikowi Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie st. asp. Krzysztofowi Pawlikowi. Obyśmy nie musieli za często dzwonić.

Fot. Cieszyn i okolice – informacje drogowe

16 grudnia ok. 14.30 na ul. Katowickiej (na wysokości stacji paliw
Orlen) 67-letni kierowca ciągnika siodłowego nieprawidłowo zmieniał
pas ruchu, w wyniku czego doprowadził do zderzenia z kierującym
Volvo 51-latkiem. Kierowca ciężarówki został ukarany mandatem.
Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
(eko)

Fot. www.bielskiedrogi.pl

17 grudnia ok. 19.30 na DW941, w odległości kilometra za restauracją
McDonald’s, miało miejsce groźnie wyglądające zdarzenie drogowe.
Kierujący Nissanem 78-latek nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu innemu Nissanowi, za kierownicą którego siedział 24-latek zmierzający
w kierunku Wisły. Uszkodzone zostały nie tylko pojazdy, ale również
ogrodzenie posesji w miejscu kolizji. Postępowanie zakończone
zostało mandatem dla 78-latka.
(eko)
5 stycznia 2022 r. 		

Fot. Cieszyn i okolice – informacje drogowe

18 grudnia w godzinach porannych na ul. Wczasowej miało miejsce
zdarzenie drogowe z udziałem nieustalonego pojazdu i kierowcy
w stanie nietrzeźwości, który miał doprowadzić do potrącenia
36-latka z powiatu krakowskiego. Poszkodowany został przewieziony
z obrażeniami ciała do Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Postępowanie
sprawdzające w tej sprawie prowadzi KPP Cieszyn.
(eko)

Fot. Skoczów i okolice – informacje drogowe 24/7

21 grudnia ok. 18.30 na DW941 (w okolicy skrzyżowania z ul. Dominikańską, kier. Wisła) miało miejsce potrącenie pieszej. Kierujący
Renaultem 49-letni mieszkaniec powiatu cieszyńskiego nie ustąpił
pierwszeństwa znajdującej się na oznakowanym przejściu dla pieszych kobiecie. Poszkodowana w zdarzeniu 41-latka została przewieziona do Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Postępowanie sprawdzające
w tej sprawie prowadzą policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy
Powiatowej Policji w Cieszynie.
(eko)
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Anna Łęczyńska i Grzegorz Szczechla przemawiali w imieniu nagrodzonych. Fot. M. Niemiec

ODEBRALI WYRÓŻNIENIA
17 grudnia, z okazji nadania praw miejskich, w „Prażakówce” odbyła się uroczysta
sesja Rady Miasta Ustroń. W ostatnim numerze Gazety przedstawiliśmy wszystkie
punkty obrad, oprócz jednego – wręczenia nagród i wyróżnień. Burmistrz Przemysław Korcz zarządzeniami z 6 grudnia postanowił przyznać doroczne nagrody
Miasta Ustroń za wybitne osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2021 oraz za wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i za osiągnięcia w działalności
sportowej w roku 2020.

Nominowanymi w obszarze kultury
zostali: Renata Ciszewska – z ogromnymi
sukcesami przez 26 lat prowadziła Estradę
Regionalną „Równica” jako kierownik
artystyczny i choreograf, laureatka Srebrnej Cieszynianki, otrzymała dyplom „Za
zasługi dla miasta Ustronia”, Złoty Krzyż
Zasługi, a w 2010 roku Nagrodę Wojewody Śląskiego za całokształt działalności;
Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi – organizacja pozarządowa
non-profit, działająca w sferze pożytku
publicznego i realizująca przez 30 lat
ten sam cel: wsparcie dzieci, młodzieży
oraz dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną; TONN, aby pozyskać
sponsorów, organizuje coroczne imprezy kulturalne, które na stałe wpisały się
w kalendarz wydarzeń miejskich; Anna
Łęczyńska – etnolog, pasjonatka i badaczka architektury drewnianej oraz społeczny
opiekun zabytków, od wielu lat podejmująca szereg działań na rzecz ochrony drewnianego dziedzictwa Beskidu Śląskiego,
miała bezpośredni wpływ na otwarcie
Kolyby na Małej Czantorii, jest tegoroczną
stypendystką miasta Bielsko-Biała.
Przewodniczący Rady Marcin Janik
o wręczenie nagród poprosił burmistrza,
który wraz z Barbarą Niemczyk – naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu
i Turystyki złożył gratulacje Dorocie
Kohut, prezes TONN-u, oraz Annie Łęczyńskiej. W imieniu laureatów, w tym
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nieobecnej Renaty Ciszewskiej, zabrała
głos druga z wymienionych kobiet: –
wyróżnienia świadczą o tym, że nasza
praca jest doceniana. Bardzo się cieszę, że
w tym roku udało się zrealizować wiele wyjątkowych projektów i myślę,
że przyszły rok będzie równie
owocny, tego życzę sobie
i nagrodzonym nie tylko
w naszej dziedzinie.
Nominowani
za osiągnięcia
w działalności sportowej zosta-

li: Magdalena Kubala – trenerka
kadry narodowej i Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Ustroniu, osiągnięcia jej podopiecznych to:
I i IV miejsce na Halowych Mistrzostwach
Polski w Toruniu, III m-ce na Mistrzostwach Polski w Słupsku, I i IV m-ce na
Mistrzostwach Polski juniorów młodszych
i juniorów w skoku o tyczce, 6 medali na
Mistrzostwach Śląska w skoku o tyczce
w kategorii młodziczek i juniorek młodszych, 3 medale na międzywojewódzkich
zawodach młodziczek w skoku o tyczce;
Kinga Górny – podopieczna MKS-u,
jej osiągnięcia to: IV m-ce na Mistrzostwach Polski juniorów w Radomiu, IV
m-ce na Halowych Mistrzostwach Polski
w Toruniu, I m-ce na Mistrzostwach Śląska
w skoku o tyczce, reprezentowała Polskę
w międzynarodowym meczu Polska-Czechy w Karpaczu, zawodniczka posiada
pierwszą klasę sportową w lekkiej atletyce
oraz jest powołana do kadry narodowej
juniorów; Maja Chamot – wychowanka
MKS-u, jej osiągnięcia sportowe: I m-ce
na Halowych Mistrzostwach Polski w Toruniu oraz I m-ce na Mistrzostwach Polski
w Radomiu, w sezonie 2020 uzyskała
drugi wynik w Polsce w swojej kategorii
wiekowej, reprezentantka Polski oraz
uczestniczka kadry narodowej w lekkiej
atletyce, I m-ce na Mistrzostwach Śląska
w skoku o tyczce, posiada pierwszą klasę sportową w lekkiej atletyce; Michał
Kunc – trenuje w MKS Ustroń, jego
osiągnięcia sportowe: III m-ce na Mistrzostwach Polski w Słupsku w skoku o tyczce,
I m-ce na Mistrzostwach Śląska, reprezentant kadry Śląska; Sara Husar – jest
zawodniczką tenisową Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Beskidy” Ustroń, jej
osiągnięcia: Mistrzostwo Śląska do lat
12 i I m-ce w sezonie zimowym, I m-ce
na Mistrzostwach Śląska do lat 12 w sezonie letnim, brązowy medal Mistrzostw

Członkowie Rady Seniorów Miasta Ustroń, tegoroczni laureaci nagród burmistrza, samorządowcy, szefowie jednostek, spółek i placówek miejskich oraz współpracujących z miastem
instytucji.
Fot. M. Niemiec
5 stycznia 2022 r.

PRZEGRANE BARAŻE
MKS Ustroń – SPR Górnik Zabrze 21:33 (10:19)
SPR Górnik Zabrze – MKS Ustroń 31:26 (15:15)
Awans do Mistrzostw Polski wywalczają po dwie najlepsze drużyny z każdego województwa, z czego mistrz promocję do rozgrywek centralnych ma zagwarantowaną.
Sytuacja komplikuje się w sytuacji, w której kluby z kolejnych miejsc mają w swoich
szeregach zawodników trenujących w Szkołach Mistrzostwa Sportowego. Wówczas
konieczne jest rozegranie spotkania barażowego i nie inaczej było tym razem. MKS
Ustroń ma dwóch takich szczypiornistów – Patryka Siekierkę (SMS Kielce) oraz Ignacego Jaworskiego (SMS Płock), natomiast Górnik jednego.

Pierwsze spotkanie lepiej zainaugurowali zabrzanie, którzy dodatkowo zostali
wzmocnieni na niniejsze mecze Pawłem
Krawczykiem – zawodnikiem nie tylko trenującym, co regularnie grającym w Superligowym Górniku. Mało tego, Krawczyk na
swoim koncie ma też powołanie do kadry i
to nie tylko młodzieżowej, ale też seniorskiej! Niestety trzeba przyznać, że jego
osoba była kluczowa dla wyniku meczu,
nie tylko przez osiem rzuconych bramek,
ale bardzo dobre prowadzenie gry i liczne
asysty. Podopieczni trenera Piotra Bejnara
nie najlepiej funkcjonowali w obronie,
co spowodowało, że na niższym procencie interweniowali ustrońscy bramkarze.
Dodatkowo w ataku szwankowała skuteczność, co miało przełożenie na wynik,
bowiem po pierwszej połowie zabrzanie
prowadzili różnicą dziewięciu bramek. Po
zmianie stron nasi rodzimi piłkarze ręczni
prezentowali się już z lepszej strony i gra
toczyła się bramka za bramkę. W ataku
brylował zwłaszcza Patryk Siekierka – zdobywca siedmiu trafień. Ostatecznie mecz
zakończył się dwunastobramkową porażką
ustrońskich szczypiornistów.
Dwa dni później, a więc w przeddzień
Wigilii, doszło do rewanżu, przed którym
sytuacja podopiecznych trenera Piotra
Bejnara była nie do pozazdroszczenia.

Odrobienie dwunastu trafień z takim rywalem to wyzwanie arcytrudne, by nie
powiedzieć, że wręcz niemożliwe. Pomimo
tak niekorzystnego wyniku z pierwszego
meczu, ustrońscy szczypiorniści bardzo
dobrze rozpoczęli rewanżowe spotkanie.
Przed przerwą gra toczyła się bramka za
bramkę i żadna z drużyn nie potrafiła odskoczyć na bezpieczne prowadzenie. Nie
dziwi więc, że pierwsza połowa zakończyła
się remisem. Po zmianie stron nasi rodzimi
piłkarze ręczni szybko odskoczyli na trzybramkowe prowadzenie, jednak pomiędzy
36. a 46. minutą przytrafił im się fragment,
który przegrali 6:0 i to w znaczny sposób
wpłynęło na końcowy rezultat. W ostatnich
czternastu minutach gra ponownie była
wyrównana i mecz zakończył się pięciobramkowym zwycięstwem zabrzan. Tym
samym podopieczni trenera Piotra Bejnara
nie awansowali do Mistrzostw Polski, ale
wywalczyli brązowe medale Mistrzostw
Śląska. Walka o awans do rozgrywek centralnych była w tym sezonie wyzwaniem
bardzo trudnym, bowiem trzeba pamiętać,
że mierzyli się oni w większości ze starszymi od siebie zawodnikami. Imprezą
docelową będą dla nich kolejne Mistrzostwa Polski. Do tego czasu juniorzy na brak
grania nie będą mogli narzekać. Dotychczas łączyli oni zmagania w rozgrywkach

Polski do lat 12 w grze podwójnej, członek
kadry narodowej do lat 12; Aleksander
Panfil – trener UKS-u, jego osiągnięcia:
srebrny medal Drużynowych Mistrzostw
Polski Bytom 2020, indywidualne wyniki
zawodników Sary Husar oraz Grzegorza
Panfila; Mateusz Kowalczyk – trener
UKS-u, jego osiągnięcia to m.in.: srebrny medal DMP; Paweł Ciaś – zawodnik
UKS-u, w Pucharze Polski zajął I m-ce
w Łodzi oraz II m-ce w Szczecinie, natomiast
w DMP srebrny medal; Grzegorz Panfil
– zawodnik UKS-u, zdobył brązowy medal podczas Mistrzostw Polski mężczyzn
w Bydgoszczy oraz srebrny medal DMP;
Kajetan Kajetanowicz – kierowca rajdowy (Automobilklub Polski), II wicemistrz świata w klasyfikacji WRC 3, w
której zajął też IV m-ce podczas rajdu w
Meksyku, I m-ce w Turcji, II m-ce w Sardynii, V m-ce w rajdzie Monzy, zdobył III
m-ce w klasyfikacji generalnej rajdowych
Mistrzostw Świata WRC 3 oraz IV m-ce
w 86. Plebiscycie na Najlepszego Sportowca Polski 2020; Paweł Wąsek – re-

prezentuje Wiślańskie Stowarzyszenie
Sportowe, jego osiągnięcia to m.in.: VI
m-ce w zawodach Pucharu Świata w Niżnym Tagile, II m-ce w Zawodach Pucharu
Kontynentalnego, III m-ce w Zawodach
Pucharu Kontynentalnego w Lahti, XIII
m-ce w Zawodach Letniego Grand Prix
w Wiśle, X m-ce w Zawodach Letniego
Pucharu Kontynentalnego w Wiśle oraz
wiele innych; Grzegorz Szczechla – reprezentant Misyjnego Klubu Sportowo-Rekreacyjnego w Dzięgielowie, jego
osiągniecia: Mistrzostwo Polski Biegów
Przeszkodowych OCR dystans short i standard w Rybniku oraz IV m-ce na Mistrzostwach Europy Centralnej na Węgrzech.
Wyróżnienia w Domu Kultury odebrali
obecni: Sara Husar, Aleksander Panfil,
Michał Kunc, Grzegorz Panfil, a w imieniu
Kajetana Kajetanowicza – Robert Wojtacha. Poproszony o zabranie głosu Grzegorz
Szczechla podziękował Miastu Ustroń za
wspieranie nagrodzonych sportowców
w realizowaniu ich pasji.
Opracowała: Edyta Kostka

5 stycznia 2022 r. 		

młodzieżowych z II ligą, natomiast teraz
będą się mogli skupić tylko i wyłącznie na
rozgrywkach seniorskich.
MKS Ustroń w tych dwóch spotkaniach
reprezentowali (w nawiasie łączna liczba
bramek): Dawid Oliwka, Paweł Bugajski,
Jan Cieślar, Piotr Browarczyk – Patryk
Siekierka (12), Ignacy Jaworski (10), Piotr
Szturc (8), Aleksander Bejnar (5), Mateusz
Grzegorczyk (4), Szymon Patyna (3), Piotr
Gawlas (3), Łukasz Szczęsny (1), Michał
Raszka (1), Przemysław Polok, Krzysztof
Markuzel, Łukasz Gogółka, Wojciech
Chmura.
Arkadiusz Czapek
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

01.12-27.02				 Wystawa prac Zdzisława Beksińskiego, Muzeum
Ustrońskie (bilety: normalny 20 zł, ulgowy 15 zł)
6.01 godz. 18.00			 Koncert Noworoczny – Michał Król, kościół „Betel”
8.01 godz. 12.00			 Piłka Ręczna MKS Ustroń – Grupa Azoty Unia II
								
Tarnów, Cieszyn Hala Uniwersytetu Śląskiego
14.01 godz. 17.00			 Wieczór Kolęd pt. „Bóg się rodzi pod Czantorią”
								 Janusz Śliwka i soliści, MDK Prażakówka
30.01							 30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
4.02 godz. 19.00			 Gala z nowojorskim rozmachem przeboje musicale
								 prosto z Broadway'u (impreza biletowana), MDK
Prażakówka
12.02 godz. 19.00			 Aquartet – kwartet smyczkowy, satyryczno-roman								 tyczny koncert walentynkowy (impreza biletowana), MDK Prażakówka
26.02 godz. 11.00			 III zimowe wejście na Czantorię w krótkich gaciach
								
– idziemy dla Krystiana Piszczka, Kolej Linowa
Czantoria

Życzymy eksplozji pomysłów w nowym roku. Fot. M. Niemiec

OGŁOSZENIA DROBNE

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

www.okna-besta.pl ZAPRASZA- Spawanie plastików. Ustroń, ul.
MY – USTROŃ. 33-854-53-98. Obrzeżna. 501-444-534.
Cyklinowanie bezpyłowe parkie- KOMANDOR – Cieszyn, ul.
tów, desek. Odnawianie schodów. Stawowa 27 – szafy, garderoby,
666-989-914.
zabudowy wnęk z drzwiami przesuwanymi i nie tylko... Zamów
Bagażówka – przeprowadzki + bezpłatny pomiar. RATY 0%.
ekipa. Usługi transportowe. 601- 728-340-518, (33) 854-22-57.
478-108.
www.komandor.pl
OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

DYŻURY . APTEK
Dyżur w godzinach 8.00-20.00

Apteki dyżurujące w niedziele i święta:

6.01				 Centrum						ul. Daszyńskiego 8 			tel. 33 854-57-76
8.01				 Cent. Leków MAX						ul. Daszyńskiego 1 		tel. 33 856-11-93
9.01				 Cent. Leków MAX						ul. Daszyńskiego 1 		tel. 33 856-11-93

APTEKA czynna 24 h znajduje się w Cieszynie na ul. Bobreckiej
27 (obok Kauflandu) „PRIMA”, tel. 33 858-27-65.
1/2022/4/R

10 lat temu - 5.01.2012 r.
O minionym 2011 roku
mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.
Miniony rok w naszym kraju i mieście upłynął w medialnej
atmosferze trudnych uwarunkowań gospodarczych na świecie
i w Europie. Jeśli chodzi o samorząd, to na jego funkcjonowanie
miało to pewne przełożenie w aspekcie finansowym. Po raz kolejny
okazało się także, że działanie samorządów jest stabilne. Nie uległy
one różnym trendom i opiniom głoszonym przez media, naukowców
i polityków. Przyziemna rzeczywistość stwarza potrzebę śledzenia
sytuacji, ale także rozwiązywania na bieżąco konkretnych problemów. Takie uwarunkowanie pracy samorządów sprawia, że prawie
niewidoczny był powszechnie głoszony kryzys.
PAMIĘĆ LUDZKA W SERCU
Ostatnio w „Muzeum Ustrońskim” mówi się tylko o nowych
wydawnictwach. Jeszcze nie zdążyliśmy przejrzeć, nie mówiąc
o przeczytaniu, Kalendarza Ustrońskiego na rok 2012, a już kuszą
swoją treścią „Dzieje zakładu, ludzi i miasta” czyli monografia
Kuźni Ustroń. Jeśli dodamy do tego dzieło członków Towarzystwa
Miłośników Ustronia – 15 tom „Pamiętnika Ustrońskiego”, który
przedstawiono uroczyście 16 grudnia, mamy lekturę na kilka
miesięcy. Z powodu huraganowego wiatru na Hutniczą dotarli
najodważniejsi, m.in. burmistrz Ireneusz Szarzec i przewodniczący
Rady Miasta Stanisław Malina. Z powodu awarii prądu pierwsza
część spotkania odbyła się przy świecach.
SUKCESY MŁODYCH
Tenisowe szkolenie dzieci i młodzieży Aleksander Panfil
i Igor Kowalczyk rozpoczęli ponad 6 lat temu. Bazowali na jedynej
w powiecie hali tenisowej w Ustroniu. Wkrótce udało im się pozyskać jako szkoleniowca wielokrotnego reprezentanta i Mistrza
Polski Adama Skrzypczaka. W roku 2009 szkoleniowcy utworzyli
Uczniowski Klub Sportowy „BESKIDY” Ustroń, którego prezesem
został Aleksander Panfil. Jest to aktualnie jedyny klub tenisowy
działający na terenie powiatu cieszyńskiego.
Wybrała: (lsz)
1/2022/6/R
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ŚWIADOMY PRZEDSIĘBIORCA
– ODPOWIEDZIALNY
SPRZEDAWCA
Drukarnia Modena zasponsorowała dla naszych Czytelników 5 kalendarzy ściennych oraz taką samą liczbę książek dla dzieci „Utopiec
w Cieszynie” autorstwa Ewy Dembiniok. Przedmioty zostaną rozlosowane jako dodatkowa nagroda za rozwiązanie krzyżówki z bieżącego
numeru. Ogłoszenie wyników 20 stycznia.
(eko)

Winsz na Nowy Rok
Wszyckim ustróniokóm serdecznie winszujym
Tak jako nasi łojcowie hańdowni robowali
Dyć tym szumny łobyczaj w sercu przechowujym
I przekożym go wnukóm, by też tak działali.
Tóż ludkowie mili zdrowiczka Wón życzym
Byście radośnie pożywali przez długi roki
Na kożdy dziyń miłości i wszelaki słodyczy
A ku zgodzie dycki róbcie piyrsi kroki.
Coby my tu żyli w zwartej społeczności
I pumocni byli kożdymu w potrzebie
Niech serdeczne braterstwo u nas zagości
A bydymy sie tu mieć tak jako w niebie.
Jyndrys z Zowodzio

Burmistrz Miasta Ustroń zaprasza w dniu 11 stycznia
do MDK Prażakówka przedsiębiorców oraz sprzedawców
napojów alkoholowych z terenu Miasta Ustroń na szkolenie
z zakresu sprzedaży i korzystania z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.
9.00 – 11.00 – przedsiębiorcy oraz sprzedawcy detaliczni
11.30 – 13.30 – przedsiębiorcy oraz sprzedawcy gastronomiczni
Program szkolenia:
• zasady i warunki prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych,
• prawo miejscowe miasta w zakresie polityki wobec alkoholu,
• zasady prowadzenia kontroli przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
• odpowiedzialność administracyjno-karna przedsiębiorców
i sprzedawców za złamanie przepisów prawa w zakresie sprzedaży alkoholu,
• aktualne zmiany ustawowe.
Szkolenie jest bezpłatne, prowadzący: Waldemar Saltarius,
Łukasz Sitek.

SPROSTOWANIE
Stanisław Malina był przewodniczącym Rady Miasta Ustroń
przez dwie kadencje, również przez dwie kadencje pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ustroń. Za błąd, który
znalazł się w świątecznym wydaniu Gazety Ustrońskiej przepraszam.
Monika Niemiec

K R Z Y Ż Ó W K A
50

zł

50

zł

50

zł

50

zł

POZIOMO: 1) ustrońska dzielnica, 8) kuzyn patelni, 9) ostry
narkotyk, 10) ptak o jasnobłękitnym upierzeniu, 12) na głowie
Araba, 14) negatywne stanowisko, 15) kompleks narciarski w
Istebnej, 16) Jimmy – amerykański prezydent, 19) podwarszawska miejscowość, 22) uniesienie z zachwytu, 23) imię
męskie, 24) tłuszcz dodawany do potraw.
PIONOWO: 2) imię męskie, 3) w rodzinie krokodyli,
4) ryżowa wódka, 5) związek państw, 6) wschodniosłowiańska
grupa etniczna, 7) śląski brydż, 11) była gwiazda polskiego
tenisa, 13) pozorowanie czegoś, 17) dawna droga kupiecka,
18) szczelina w drzewie ścinanym piłą, 20) imię żeńskie,
21) imię psa.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy do 13 stycznia.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 50
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Tomasz Gibas z Ustronia,
ul. Folwarczna. Zwycięzcę zapraszamy po nagrodę po wcześniejszym
umówieniu się telefonicznie, tel. 33 854-34-67.
5 stycznia 2022 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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Drugoligowa drużyna młodzików Kuźni Ustroń, którą trenują: Adrian Sikora i Mateusz Żebrowski. Grupę młodszą trenuje Bernard Banot.

UTALENTOWANA MŁODZIEŻ KUŹNI
Drużyny dziecięce i młodzieżowe Klubu Sportowego Kuźnia Ustroń zakończyły
2021 rok z bardzo dobrymi wynikami. Największym sukcesem pochwalić się może
drużyna młodzików, która awansowała do II ligi województwa śląskiego.

Mateusz Żebrowski, który po rundzie
jesiennej sezonu 2021/2022 zrezygnował
z funkcji trenera drużyny seniorów, żeby
całkowicie poświęcić się szkoleniu młodzieży powiedział:
– Jestem bardzo dumny z naszych młodych piłkarzy, bo po raz kolejny osiągnęli
duży sukces, awansując do II ligi wojewódzkiej w kategorii młodzików (rocznik
2009 i 2010). Teraz czeka nas naprawdę intensywna praca przed spotkaniami
z drużynami topowych śląskich klubów
i akademii m.in. Górnika Zabrze czy GKS-u
Katowice. Mamy bardzo utalentowaną młodzież, bo sukces ten nie był jedynym, jaki
osiągnęliśmy. Już w poprzednim sezonie
drużyna młodzików była bardzo mocna.
Do tego stopnia, że pięciu jej zawodników
zostało dostrzeżonych i trafiło do utytułowanych klubów. Bracia Dominik i Leon Pasterni oraz Andrzej Czyż zostali ściągnięci
do Podbeskidzia Bielsko-Biała i uczą się
w tamtejszej szkole mistrzostwa sportowego. W tym roku zdobyli mistrzostwo Śląska
w swojej kategorii, a będąc podstawowymi
zawodnikami drużyny mieli duży udział
w historycznym sukcesie Podbeskidzia.
Do Akademii Łukasza Piszczka, współpracującej z Borussią Dortmund poszedł
Samuel Kurpiński, a do Górnika Zabrze
Daniel Górniok. Trzeba podkreślić, że
zawodnicy ci nie grzeją ławki, są jednymi
z najmocniejszych w swoich zespołach.
Kiedy wymieniona piątka grała jeszcze
w barwach Kuźni, zespół również awansował do II ligi, potem grał w III lidze, a w
tym sezonie mimo odejścia liderów i trzech
zawodników, którzy skończyli kategorię

wiekową, młodzicy znowu awansowali
do II ligi. Zrobili to w pięknym stylu,
przegrywając zaledwie jeden mecz. Mamy
ambicję, by zadomowić się na Śląsku
na dłużej. Sukcesy młodzików świadczą
o wyrównanym i wysokim poziomie sportowym chłopaków. Mamy utalentowanych
zawodników, wykwalifikowanych szkoleniowców, certyfikat Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale brakuje nam godzin treningowych. Gdybyśmy mogli zwiększyć ich
liczbę, młodzieżowe drużyny Kuźni Ustroń
odnosiłyby jeszcze większe sukcesy.
– Niestety nie możemy – stwierdza
prezes KS Kuźnia Marek Matuszek.
– Klub doszedł do granicy, poza którą już
nie wyjdziemy. Mimo najlepszych chęci
nie jesteśmy w stanie rywalizować z klubami i akademiami, które opierają się na
szkołach mistrzostwa sportowego i klasach
sportowych, dlatego bardzo zależy nam
na tym, żeby powstały one w Ustroniu.
Trenuje u nas wielu utalentowanych młodych ludzi, którym nie jesteśmy w stanie
zaoferować więcej niż obecnie. Sprawa
jest prosta, chodzi o liczbę godzin, jakie
młodzież może poświęcić treningom. Treningi odbywają się cztery razy w tygodniu, do tego dochodzi weekendowy mecz,
a w klasach sportowych uczniowie mają
20 godzin lekcji wychowania fizycznego
tygodniowo w szkole. Jestem przekonany,
że nie byłoby żadnego problemu z naborem
do klas sportowych, gdyż wciąż słyszymy takie sugestie od rodziców naszych
podopiecznych, którzy chcą zapewnić
dzieciom jak najlepszą przyszłość i rozwój.
Obecnie rodzice najzdolniejszych piłkarzy

muszą decydować się na wysłanie 12-latka
do szkoły daleko od domu. To nie są łatwe
decyzje.
Wielu młodych ustroniaków, wychowanków Kuźni Ustroń, reprezentuje inne kluby
i dla nich zdobywa sukcesy. Prezes Matuszek i trener Żebrowski zgodnie twierdzą,
że gdyby mogli oprzeć plan szkoleniowy
i na lekcjach wf-u, i na treningach, to
młodzieżowe drużyny z naszego miasta
mogłyby wejść na wyższy poziom. W tej
chwili mają za mało godzin, by rozwinąć
skrzydła, a klub nie może im więcej zaoferować. Podkreślają jednocześnie, że
w ramach godzin treningowych zapewniają zajęcia na bardzo wysokim poziomie, zwłaszcza odkąd klub, jako jedyny
w powiecie cieszyńskim, otrzymał Srebrny
Certyfikat PZPN. Brązowe Gwiazdy mają
kluby w Cieszynie i w Istebnej.
Srebrna Gwiazda dla Kuźni oznacza,
że dołączyła ona do elitarnego grona
szkółek będących dla dzieci sprawdzonym miejscem do rozwijania piłkarskich
umiejętności. Certyfikat został przyznany
po sprawdzeniu wielu aspektów pracy
z młodzieżą m.in.: kwalifikacji trenerów,
infrastruktury sportowej, programu szkoleniowego, liczby drużyn, sprzętu treningowego, liczby zawodników na trenera,
organizacji turniejów, opieki medycznej,
testów motorycznych, a nawet wymagań
formalno-prawnych. Certyfikowane kluby
pozostają pod stałą kontrolą PZPN.
Monika Niemiec
Działacze, trenerzy i zawodnicy Klubu Sportowego Kuźnia Ustroń dziękują za wsparcie
finansowe sponsorom, a w szczególności
Miastu Ustroń i Przemysławowi Chybiorzowi
- prezesowi Zarządu Zakładów Metalowych
„Promot” sp. z o.o., a także firmom: SiGMA-Li, Ustronianka, Perła Beskidu oraz Pozytyw,
Patrick, Widzę Cię, Colet, SpiderDesign.

Tygodnik miejski. Redaguje Zespół. Redaktor naczelna: Monika Niemiec. Adres redakcji: 43-450 Ustroń, Rynek 4 (budynek
biblioteki), tel. 33 854-34-67, e-mail: gazeta@ustron.pl / Nakład: 1200 egzemplarzy/ Informacje dotyczące ochrony danych osobowych: http://
gazeta.odo.ustron.pl /Zastrzegamy sobie prawo przeredagowywania, dokonywania skrótów i zmiany tytułów w nadsyłanych materiałach. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia przyjmujemy w siedzibie redakcji w dni powszednie w godz. 8.00-16.00. Redakcja nie
ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Skład: Gazeta Ustrońska; Druk: Przedsiębiorstwo Poligraficzne „MODENA” Sp. z o. o.
ul. Mała Łąka 17, 43-400 Cieszyn, tel. 33 852 36 65, e-mail: biuro@drukarniamodena.pl.
Numer zamknięto: 3.01.2022 r. Termin zamknięcia kolejnego numeru: 10.01.2022 r.
Punkty sprzedaży gazety: ASIA Polana, Euro Sklep (dawna Savia), Euro Sklep przy Policji, Euro przy Kuźni, EuroSpar Hermanice, Groszek obok TBS, HERMES Nierodzim, Informacja
Turystyczna Rynek, Lewiatan Manhatan, PSS Beskid, PSS Hermanice, PSS przy SP1, Supermarket Polana, Sztwiorok Nierodzim, Targowisko, Wanda, Zibi.

16

5 stycznia 2022 r.

