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o Ziętku, Kanały do spławiania drewna dla mielerzy, Trzy
jajka państwa Ustrońskich,
Dwójka bezkonkurencyjna
w powiecie w BRD, Wiosna na
talerzu, Sobotnia strzelanina
piłkarzy, Dzień Ziemi.

BUDŻET
OBYWATELSKI
Kolejny raz będziemy wybierać projekty
do zrealizowania w ramach Budżetu
Obywatelskiego. Pierwsze głosowanie
odbyło się w 2016 roku i mimo iż była to
zupełna nowość, zainteresowanie było
bardzo duże. Do tej pory składaliśmy
wnioski i dokonywaliśmy wyboru przed
rokiem realizacji, obecnie terminarz
Budżetu jest nieco inny, bo wszystko
odbędzie się w tym samym roku.

Rośnie młody las dzięki młodym... oraz leśnikom i ekologom. O akcji sadzenia drzewek
piszemy na str. 11.
Fot. M. Niemiec

Trwają prace remontowe na drodze wojewódzkiej. Odnawiane jest tzw. oznakowanie poziome, czyli linie na jezdni. Kierowcy czekają na naprawę nawierzchni, bo w niektórych
miejscach jest w bardzo złym stanie, np. na środku skrzyżowania ul. Cieszyńskiej z ul.
Katowicką. We wtorek były utrudnienia w ruchu na dwupasmówce, gdyż remontowano wiadukt. Na wysokości cmentarza komunalnego w kierunku Skoczowa ruch odbywał się jednym
pasem.
Fot. M. Niemiec
28 kwietnia 2022 r.

		

Kwota 360 tys. zł podzielona jest równo
pomiędzy 9 osiedli – Polanę, Poniwiec,
Ustroń Górny, Centrum, Ustroń Dolny, Hermanice, Lipowiec, Nierodzim
i Zawodzie, czyli przypada po 40 tys. na
osiedle. Każdy mieszkaniec może zgłosić
wniosek do Budżetu, związany z budową
małej architektury, poprawą komunikacji,
oczyszczaniem, ale też na organizację
zajęć pozalekcyjnych, zajęć dla seniorów,
festynów itp. Żeby złożyć taki wniosek,
musi zebrać podpisy poparcia od innych
mieszkańców danego osiedla. Taki wniosek otrzymuje komisja weryfikacyjna,
złożona z pracowników Urzędu Miasta
Ustroń, którzy sprawdzają, czy spełnia
on ustalone kryteria. Na przykład inwestycje muszą być prowadzone na gruncie
miejskim lub za zgodą właściciela nieruchomości i muszą dać się zrealizować
w jednym roku budżetowym. Do dalszego
etapu nie zostają też dopuszczone wnioski
na projekty, które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie
w stosunku do wartości proponowanego
zadania. W skład komisji wchodzą: Ireneusz Staniek – przewodniczący, Iwona
Bujok – wiceprzewodnicząca, członkowie: Barbara Niemczyk, Alicja Żyła,
Marek Landowski. Na etapie weryfikacji
nad wnioskami pracowali również: Julia
Lipowska, Aleksandra Kwiecień-Zawada,
Monika Maksymczak, Teresa Bury, Iwona
Szarek.
Mieszkańcy głosują na wnioski zgłoszone w osiedlu, w którym mieszkają. Jeśli
w danym osiedlu po weryfikacji pozostał
tylko jeden projekt, jest kierowany do
realizacji bez głosowania. Listę zweryfikowanych wniosków zamieszczamy na
stronie 6 i 7. Głosowanie odbędzie się od
25 czerwca do 5 lipca, ogłoszenie wyników nastąpi do 13 lipca.
(mn)
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HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH
HERMANICE
05.05 - 06.05 Hermanice – Rejon I
(zgłoszenia do 04.05 do godz. 14.00)
Beskidzka, Choinkowa, Długa, Dominikańska, Fabryczna,
Jasna, Jaśminowa, Kaczeńców, Kwiatowa, Miła, Nad Bładnicą, Siewna, Skoczowska, Stellera, Sztwiertni, Urocza,
Wiśniowa, Wodna, Wspólna.
10.05-11.05 Hermanice – Rejon II
(zgłoszenia do 09.05 do godz. 14.00)
Agrestowa, Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Folwarczna,
Jabłoniowa, Laskowa, Malinowa, Orzechowa, Osiedlowa,
Owocowa, Porzeczkowa, Różana, Sosnowa.
30.05 os. Cieszyńskie, os. Centrum, os. Manhatan,
os. 700-lecia przy ul. Fabrycznej II,
os. przy Dworcowej 3
(zgłoszenia do 27.05 do godz. 14.00)
UWAGA! ODPADY ODBIERANE BĘDĄ OD GODZ 07.00 RANO
Odbiór odpadów należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.
o. w Ustroniu przy ul. Konopnickiej 40 tel.: 33 854-52-42 w godz. od 7 do 14
zgodnie z podanymi w harmonogramie terminami.
W pierwszym wyznaczonym w harmonogramie dniu zbiórki odpady należy
wystawić przed posesją w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd.

PODCZAS ZBIÓRKI ODBIERANE BĘDĄ:
odpady wielkogabarytowe tj.: meble, dywany, wykładziny, duże
zabawki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: drobne AGD,
pralki, lodówki, odkurzacze, radia, telewizory, monitory, opony
z samochodów osobowych, złom.
NIE BĘDĄ ODBIERANE: odpady ulegające biodegradacji (trawa,
liście, gałęzie itp.), odpady remontowo budowlane (gruz, styropian, papa, wata szklana, eternit, drzwi, okna, panele ścienne
i podłogowe, płyty gipsowe, armatura łazienkowa i sanitarna itp.),
części samochodowe pochodzące z demontażu (zderzaki, fotele,
deski rozdzielcze itp.)
Odpady wielkogabarytowe są również przyjmowane w Punkcie
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul.
Krzywej 7 - w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - bez uiszczania dodatkowych opłat. Oddając
odpady w PSZOK należy podać pracownikowi nr ewidencyjny nadany
przez Urząd Miasta oraz okazać dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Miasta Ustroń (numer ewidencyjny znajduje się na
zawiadomieniu o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
które otrzymujecie Państwo z Urzędu Miasta).
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Na czterech cmentarzach komunalnych w Cieszynie pojawiły się regały, w których
można zostawić puste szklane
opakowania zniczy nagrobnych. Zamiast kupować nowe
komplety, można do tych „starych” włożyć same wkłady.
Pomysł wydaje się ciekawy.
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SZCZEPIENIE PSÓW PRZECIWKO
WŚCIEKLIŹNIE 10-12 MAJA 2022 r.
Lipowiec
		
		
		
		
Goje		
		
Zawodzie
		
Hermanice
		

10.05 (wtorek)
8.30		
ul. Lipowska 41
8.50 - 9.00
„Bernadka” – most nad potokiem
9.25
ul. Lipowska, róg ul. Nowociny
9.45 - 10.10
Sklep Spożywczy ul. Lipowska 124
10.05 (wtorek)
10.30 		
ul. Brody 85
10.05 (wtorek)
11.00 – 11.15 ul. Szpitalna
10.05 (wtorek)
12.30		
ul. Katowicka 151
14.00 – 14.20 ul. Skoczowska 6
		 14.45 – 15.00 ul. Stellera, róg ul. Jaśminowej
				
(nowe miejsce szczepienia)
Nierodzim 11.05 (środa)
		 15.00 –16.00
Przych. Weterynaryjna, ul. Potokowa 28
Centrum 11.05 (środa)
		 9.00 - 11.00
Przychodnia Weterynaryjna
		 15.00 - 17.00 ul. Grażyńskiego 5 i Gabinet
			
Weterynaryjny Osiedle Centrum 3
Jelenica
11.05 (środa)
		 12.20		
Pod wiaduktem – ul. Jelenica
		 12.35
„U Jonka na Kępie”
Polana		 12.05 (czwartek)
		 11.30
Obok Motelu
Jaszowiec 11.50 – 12.00 ul. Wczasowa 14
Równica		 12.20
Pętla obok ulicy Wyszniej
Polana		 12.50
ul. Polańska 32
Dobka		 13.30
Dawny sklep spożywczy
		 14.10
Dobka Ślepa PKS
Poniwiec 15.00 – 15.30 ul. Akacjowa 60

Corocznemu szczepieniu podlegają psy,
które ukończyły 12 tyg. życia.

Cena szczepienia: 40 zł
Istnieje możliwość zaszczepienie psa p. wściekliźnie łącznie z innymi
chorobami wirusowymi.

MAGAZYNY Z DARAMI
DLA UKRAINY
CZYNNE W CZWARTKI
Od 14 kwietnia magazyny z darami dla Ukrainy (na Parafi
pw św. Klemensa Papieża i Męczennika w Ustroniu oraz w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka”) są czynne tylko w czwartki
w godzinach od 9.00 do 15.00

Sąd Ziemski w nadolziańskim
grodzie zbierał się ongiś dwa
razy w roku. Jego członków
wybierano spośród szlachciców cieszących się największym szacunkiem. Obecnie
stolica powiatu cieszyńskiego
jest siedzibą Sądu Rejonowego.

Szczególnie „rybny” teren, to
Pogórze, Dębowiec, Kończyce Wielkie, Kończyce Małe,
Pruchna, Ochaby i Gołysz.
W tej ostatniej wsi ma siedzibę
placówka PAN, znana z hodowli doświadczalnej wielu
gatunków ryb.

Pięć lat temu kolejnemu remontowi poddano zabytkowy
ratusz miejski w Strumieniu.
Budowla ta pochodzi z 1628
roku i jest jedną z najstarszych
na Śląsku. Odmłodniała elewacja. Nową odsłonę zyskała też
sala sesyjna.

Pierwszy opis cieszyńskiego
zamku pochodzi z XVII wieku i znajduje się w kronice
Jakuba Schickfussa. Budowla
była wtedy dobrze obwarowana. Zburzono ją w XIX wieku
i zbudowano nowy zamek istniejący do dziś.

Karpie są głównie hodowane w kilkudziesięciu stawach
w regionie cieszyńskim.

Ścieki odprowadzane są
w Cieszynie do oczyszczalni
na terenie Boguszowic, skąd

* * *

* * *

* * *

* * *

po przefiltrowaniu trafiają do
rzeki Olzy. Miasto ma za sobą
gruntowną modernizację kanalizacji w centrum. Kilka lat
temu nowa sieć zastąpiła tę
pamiętającą jeszcze czasy cesarza Franciszka Józefa.

* * *

Ponad 80 uczestników rywalizowało w 41. Mokate
Międzynarodowym Turnieju
Szachowym, który w minioną
niedzielę odbył się w Goleszowie. Po puchar sięgnął ukraiński arcymistrz Petro Gołubka.
Pośród kobiet zwyciężyła Karina Cyfka (Rybnik). Najlepszy
z zawodników z regionu cieszyńskiego był Janusz Raszka
(SSz Olimpia Goleszów), który
zajął 12. miejsce.
(nik)
28 kwietnia 2022 r.

KRONIKA MIEJSKA
SPRZĄTANIE NIERODZIMIA
Zarząd Osiedla Nierodzim wraz z radną Jolantą Hazuką
zaprasza wszystkich Mieszkańców na wspólne sprzątanie naszej dzielnicy, które odbędzie się 30 kwietnia od godziny 9.00
(w razie deszczu sprzątanie zostanie przełożone na 7 maj). Zbiórka
w „Olszynce”, gdzie też po zakończeniu sprzątania zapraszamy
na ognisko połączone z pieczeniem kiełbasy. Każdy z nas dba
o własny dom i obejście, zadbajmy wspólnie o wygląd Nierodzimia. Liczymy na pozytywny odzew.

* * *

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

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW
PONIWCA

Przedsiębiorstwo Komunalne

Zarząd Osiedla Poniwiec zaprasza wszystkich mieszkańców
dzielnicy na zebranie, które odbędzie się 6 maja o godz. 17.00
w budynku Nadleśnictwa.

* * *

SPOTKANIE
MIŁOŚNIKÓW KUŹNI USTROŃ
Kolejne, comiesięczne spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń odbędzie się 2 maja o godzinie 10.00, już w Muzeum Ustrońskim przy ulicy Hutniczej 3.
Zapraszamy do uczestnictwa – Członków i zainteresowanych.
                                                                          Zarząd SMKU

* * *

PLACÓWKA MISYJNA NA RÓŻANEJ
W Ustroniu przy ul. Różanej 4 powstała placówka misyjna
Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej, ewangelikalnego
związku wyznaniowego, wpisanego do rejestru kościołów
i innych związków wyznaniowych w 1990 roku. Siedziba główna
znajduje się w Bielsku-Białej, a pastorem bielskiego zboru jest
Andrzej Cyrikas. – Spotykamy się w każdy poniedziałek o godz.
18.30. Rozważamy Boże Słowo, dzielimy się świadectwami Bożego działania w naszym życiu. Jako uczniowie Jezusa Chrystusa
wolni od wszelkiej religii spożywamy wieczerzę pańską, a także
śpiewem i modlitwą wielbimy naszego Boga, który w swoim synu
Jezusie Chrystusie jest naszą drogą, prawdą i życiem – zaprasza
koordynator placówki Marcin Oczkowski (tel. 699-715-077)
i dodaje, że na spotkanie należy przynieść swoją Biblię, a jeśli
ktoś nie ma, otrzyma ją bezpłatnie w placówce.

* * *

		

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

PUNKT KONSULTACYJNY
FUNDACJI ŻYCIE I MISJA
Jeśli u swojego dziecka dostrzegasz problem
(narkotyki, alkohol, dopalacze, inne używki
chemiczne, siecioholizm, zaburzenia odżywiania
itp.), spróbuj pomóc jemu i sobie znaleźć drogę
wyjścia. Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego działającego przy Chrześcijańskiej Fundacji
Życie i Misja, ul. 3 Maja 14 w Ustroniu. Aby
umówić spotkanie prosimy o kontakt z konsultantką p. Marią
Dąbrowską pod numerem telefonu: 882 076 863.

* * *

ZAMKNIĘTE PRZEJAZDY
W związku z remontem linii kolejowej i pracami prowadzonymi
w obrębie przejazdów do 5 maja (włącznie) zamknięte są przejazdy kolejowe na ul. Wiślańskiej i Wczasowej. Do 6 maja natomiast
zamknięte są przejazdy na ul. Krzywej oraz ul. Parkowej.
17/2022/2/R

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z POMOCY

ZEBRANIE ZARZĄDU ZAWODZIA
W związku z majówką wyjątkowo Zarząd Osiedla Ustroń
Zawodzie zbierze się w drugi poniedziałek miesiąca - 9 maja
o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta.

* * *
CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Ema Mendroch

WAŻNE TELEFONY

lat 87		 ul. Folwarczna

DORADCY NIERUCHOMOŚCI?
Nazywam się Dawid Zyzański
Od kilku lat specjalizuję się w sprzedaży nieruchomości. Na przełomie
swojej kariery zawodowej spotkałem wiele osób, które z perspektywy
osoby doświadczonej w sprzedaży nieruchomości, podejmowały błędne ale również pochopne decyzje podczas sprzedaży nieruchomości.
W efekcie uzyskiwały one niskie ceny ofertowe, niejednokrotnie
nie doprowadziły do finalizacji transakcji.

Dzięki współpracy ze mną unikniesz błędów negocjacyjnych, a ja uzyskam najwyższą cenę za Twoją nieruchomość. Moje doświadczenie gwarantuje szybki, prosty
i przyjemny proces sprzedażowy.

17/2022/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00
współpraca z krematorium w Żorach, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 505 548 018

28 kwietnia 2022 r.

		

Zaoszczędzę Twój czas oraz pieniądze!
Zadzwoń i umów się na bezpłatną konsultację w sprawie
Twojej nieruchomości: 790 373 836
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Andrzej Georg ze znawstwem przedstawił gościom znajdujący się w ołtarzu głównym kościoła
pw. św. Klemensa obraz patrona parafii.
Fot. L. Szkaradnik

Z KRESÓW DO USTRONIA
Badacze historii i sztuki, a zarazem cykliczni referenci opracowanej problematyki
w Czytelni Katolickiej, czyli Elżbieta i Andrzej Georgowie po przerwie wywołanej
pandemią znów zaczęli popularyzować plon swoich peregrynacji. W poświąteczny
wtorek urządzili spotkanie ze sztuką religijną, sakralną, ale też dewocyjną i użytkową Wielkanocy.

Najazd wojsk rosyjskich na Ukrainę
i związana z tym nie mająca precedensu
od czasów drugiej wojny światowej, fala
uchodźców z Ukrainy, którzy w większości przybyli do Polski, w tym również
do naszego Ustronia, spowodowała, że
powyższy temat potraktowano w ujęciu
sztuki Wschodu i Zachodu. Do wykładu autorzy dołączyli zebrane materiały
fotograficzne i przygotowali też kolejny
Zeszyt Klementyński nr 10 (2/2022), który
jest poświęcony tej tematyce, a można się
z nim zapoznać na stronie internetowej
parafii pw. św. Klemensa.

Elżbieta i Andrzej Georgowie byli też
organizatorami śniadania wielkanocnego
dla uchodźców z Ukrainy zorganizowanego w Wielkanoc prawosławną 24 kwietnia
w Czytelni Katolickiej. Wojna na Wschodzie ma dla Georgów szczególną wymowę,
gdyż ich dziadkowie i rodzice żyli na Kresach Rzeczypospolitej. Otóż, przodkowie
Andrzeja mieszkali we Lwowie i okolicy, a Elżbiety w Korczynie Drohobyczu
i we Lwowie, a także na Wileńszczyźnie.
Jego ojciec Alfred Georg ur. w 1916 r.
wychowywał się i uczył we Lwowie, gdzie
później ożenił się z Adelajdą Bukowską.

Dziadkowie Elżbiety ze strony matki
Stanisława i Piotr Piątkowscy mieszkali
na Białorusi i mieli jedyną córkę Halinę
ur. w 1926 r., która była jej matką. Z kolei
prababka Elżbiety ze strony ojca, Zofia
Bandrowska – Myszkowska mieszkała
we Lwowie i tam została pochowana na
Cmentarzu Łyczakowskim. Dziadkowie
Elżbiety ze strony ojca Helena i Franciszek
Bandrowscy mieszkali we Lwowie, a bracia Franciszka polegli w obronie Lwowa
i pochowani zostali na Cmentarzu Orląt.
Jej ojciec Zenon Bandrowski ur. w 1926
r. we Lwowie, po śmierci rodziców wraz
z dziadkami zamieszkał w Drohobyczu,
a maturę zdał podczas okupacji niemieckiej na tajnych kompletach we Lwowie.
Organizatorzy zaprosili przybyłe na
śniadanie wielkanocne Ukrainki z dziećmi
najpierw do kościoła pw. św. Klemensa,
gdzie zaprezentowali zgromadzone we
wnętrzu świątyni obrazy sakralne, a następnie wszyscy uczestnicy z udziałem
proboszcza ks. Wiesława Bajgera przeszli
do sali Czytelni Katolickiej. Byli wśród
nich także przedstawiciele władz miasta
i powiatu oraz zaangażowani w pomoc
uchodźcom mieszkańcy Ustronia. Goście
zasiedli za elegancko nakrytymi stołami
z tradycyjnymi potrawami wielkanocnymi,
które poświęcił ks. proboszcz zmawiając
również modlitwę. O pełnienie roli tłumacza poproszono Annę Blimke, ustroniankę
pochodzącą z Ukrainy. Wzruszającym
i wymownym punktem programu było zawiązanie dwóch serc wstążkami niebiesko-żółtymi, symbolizującymi flagę Ukrainy.
Na zakończenie poczęstunku wszystkie
dzieci otrzymały podarki z łakociami.
Niestrudzeni organizatorzy tej wymownej i jakże potrzebnej świątecznej akcji
pomocy uchodźcom zapraszają wszystkich
zainteresowanych 12 maja o godz.19. 00
na kolejne spotkanie w Czytelni Katolickiej, które dotyczyć będzie Łaskami
Słynącymi Wizerunkom Matki Bożej
w diecezji bielsko-żywieckiej.
                               Lidia Szkaradnik

Darowizny na rzecz Uchodźców
z Ukrainy przebywających w Ustroniu
NUMER KONTA
Nazwa konta: „Darowizny na rzecz Uchodźców z Ukrainy przebywających w Ustroniu”
Wpłacać można z każdego kraju na świecie,
każdą kwotę, każdą walutę, etc. Koszty przelewu
zagranicznego ponosi Darczyńca!
NAJWAŻNIEJSZA RZECZ TO PODANIE
PRAWIDŁOWEGO TYTUŁU WPŁATY!
TYTUŁ WPŁATY: DAROWIZNA – UCHODŹCY
Z UKRAINY W USTRONIU

NR KONTA:
69 1050 1070 1000 0024 8243 6256
W przypadku wpłat zagranicznych
SWIFT: INGBPLPW
IBAN: PL 69 1050 1070 1000 0024 8243 6256

Proboszcz ks. Wiesław Bajger poświęcił zgromadzone na stołach potrawy, a później wspólnie
przystąpiono do spożywania świątecznego śniadania.
Fot. L. Szkaradnik
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USTROŃSKA
MAJÓWKA
30.04 - Ustrońska Majówka '22
godz. 18.30
Rock Majówka - Koniec Świata +
Supporty - Amfiteatr (impreza
biletowana)
godz. 19.00
Ustrońska Majówka Burleskowa,
sala widowiskowa MDK (impreza
biletowana)

Fot. OSP Ustroń Nierodzim

1.05 - Ustrońska Majówka '22
godz. 16.30
koncerty: Lunatyp, Anna Mysłajek, Madame JeanPierre, rynek
godz. 19.00
Ustrońska Majówka Burleskowa,
sala widowiskowa MDK (impreza
biletowana)
2.05 - Ustrońska Majówka '22
godz. 19.00
Disco Majówka - Swinger, Menelaos, Amfiteatr (impreza biletowana)
3.05 - Wydarzenia Patriotyczne
godz. 10.30
Uroczystości ekumeniczne - msza
św. w kościele rzymskokatolickim
św. Klemensa w Ustroniu - kazanie
godz. 11.40
Przemarsz orkiestry, pocztów
sztandarowych, uczestników uroczystości pod Pomnikiem Pamięci
Narodowej, rynek

Fot. Cieszyn i okolice - informacje drogowe
Coraz częściej informujemy o zdarzeniach drogowych na skrzyżowaniach z sygnalizacją
świetlną. Nie chodzi o sytuacje, gdy światła są zepsute, a kierowcy, nie potrafią sobie przypomnieć podstawowych zasad ruchu drogowego. Przedstawione powyżej kolizje zdarzyły
się, gdy sygnalizacja działała bez zarzutu. Pierwsza miała miejsce 22 kwietnia po godz. 22
w Nierodzimiu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z ul. Szeroką, a druga 23 kwietnia po
godz. 15.30 na skrzyżowaniu ul. Katowickiej z ul. Cieszyńską. Kolizje spowodowała nieuwaga kierowcy przy skręcie i lekceważenie sygnalizacji. Po iluś tam tego typu informacjach,
można by się zastanowić, czy warto wydawać grube miliony na kolejne światła, skoro nawet
one nie gwarantują bezpieczeństwa. Zarząd Dróg Wojewódzkich zapowiada zamknięcie
dróg dojazdowych do DW941 (pisaliśmy o tym w ubiegłym tygodniu) tymczasem na skrzyżowaniach z bocznymi drogami ostatnio jest dość spokojnie, czego nie można powiedzieć
o skrzyżowaniach ze światłami.
17/2022/4/R

godz. 12.00
Złożenie kwiatów przy Pomniku
Pamięci Narodowej
3.05 - Ustrońska Majówka '22
godz. 12.30
Koncert orkiestry dętej, rynek
godz. 13.30
Spektakl dla dzieci "(Nie)brzydkie
kaczątko", rynek
godz. 14.30
Koncert młodych wokalistów z Sing
it Out, rynek

28 kwietnia 2022 r.
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NA TE PROJEKTY BĘDZIEMY GŁOSOWAĆ
BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA USTROŃ 2022
Lp.

Id
projektu

1

BOU01

2

BOU02

3

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt

Opinia/Rekomendacja Komisji

Katarzyna
Cyfrowa pracownia językowa
Wojtyła
ADVENTURE
Paula Morawiec- Bezpieczne przejście dla pieszych
-Bernert

Ustroń
Nierodzim
Ustroń
Dolny

40 000,00

BOU03

Szymon Górniok Wiaty stadionowe dla zawodników
rezerwowych

Ustroń
Nierodzim

33 000,00

4

BOU04

Mariusz Musioł

Ustroń
Lipowiec

40 000,00

Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany jest
pod głosowanie mieszkańców.
Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany jest
pod głosowanie mieszkańców. * zweryfikowany
koszt projektu – pierwotnie 40.000 zł
Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany jest
pod głosowanie mieszkańców. * zweryfikowany
koszt projektu – pierwotnie 24.000 zł
Opinia Komisji pozytywna. Projekt zostaje skierowany do realizacji bez głosowania mieszkańców.

5

BOU05

Ustroń
Górny

38.326,58

6

BOU06

40 000,00

7

BOU07

Ustroń
Dolny
Ustroń
Centrum

8

BOU08

Ustroń
Polana

39 940,00

Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany jest
pod głosowanie mieszkańców.

9

BOU09

39 000,00

10

BOU10

11

BOU11

Ustroń
Górny
Ustroń
Polana
Ustroń
Polana

Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany jest
pod głosowanie mieszkańców.
Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany jest
pod głosowanie mieszkańców.
Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany jest
pod głosowanie mieszkańców.

12

BOU12

Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu
Lipowcu
Magdalena Polok Ogród przedszkolny – wspaniała
sprawa, cenna nauka i świetna
zabawa
Tomasz Pohludka Budowa mini placu zabaw
Czesław
Szczurek

Wymiana ogrodzenia placu zabaw
na os. Konopnicka z częściową
wymianą ławek osiedlowych
Piotr Poznański Film dokumentalny ukazujący
unikatowy charakter dzielnicy
wczasowej Jaszowiec.
Urszula Michna - „Biblioteka bliżej nas”
Drabiniok
Ewa Kaczmarek Twórcze Dziecko = Przedsiębiorczy Dorosły
Ewa Kaczmarek Bezpieczna Szkoła - wideodomofon oraz monitoring zewnętrzny
SP-3 z OP
Stowarzyszenie UstrońSKI – zajęcia narciarskie
Rekreacyjno
i ogólnorozwojowe dla dzieci
Sportowe
i młodzieży
CZANTORIA

LIST DO REDAKCJI
Kilka tygodni temu, w liście do redakcji, prosiłam prezesa
Zarządu teraz Śląskiego Centrum Reumatologii, Ortopedii
i Rehabilitacji w Ustroniu Janusza Króla, o zapoznanie mieszkańców Ustronia z historią zdegradowania gen. Jerzego Ziętka
poprzez pozbawienie jego imienia tej instytucji, która powstała
z jego inicjatywy, kiedy pełnił funkcję wojewody katowickiego.
Niestety albo prezes nie czyta Gazety Ustrońskiej, albo lekceważy
obywateli uzdrowiskowego miasta, gdzie pracuje, i nie widzi
obowiązku tłumaczenia się.
Tak zwana ustawa dekomunizacyjna to kolejne bezprawie
i niesprawiedliwość, którą uskuteczniają członkowie Prawa
i Sprawiedliwości. Ich metody są niemal identyczne z tymi, które
stosowano w PRL-u. Wykreślanie z historii osób i wydarzeń tylko
dlatego, że nie są zgodne z jedynie słuszną obecnie ideologią, to
metody nazistowskiej i komunistycznej propagandy. PiS powiela
błędy krytykowanego przez siebie ustroju, a że robi to pod przykrywką demokracji, jest to jeszcze bardziej upokarzające niż za
czasów Polski socjalistycznej.
Niestety w naszej ojczyźnie wszystko musi być ideologiczne.
Konkretne, rozsądne, a czasem wizjonerskie jak na owe czasy
dokonania gen. Jerzego Ziętka, nadzwyczaj korzystne dla Ustro-
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Ustroń
Dolny

35 000,00

40 000,00

5 000,00
35 000,00
40 000,00

Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany jest
pod głosowanie mieszkańców. * zweryfikowany
koszt projektu – pierwotnie 39.712 zł
Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany jest
pod głosowanie mieszkańców.
Opinia Komisji pozytywna. Projekt zostaje skierowany do realizacji bez głosowania mieszkańców.

Opinia Komisji negatywna. Projekt nie został
skierowany pod głosowanie mieszkańców

nia, ziemi cieszyńskiej i dla całego Śląska, nic dla rządzących
nie znaczą. Tak samo jak rzetelna praca wielu innych osób,
które żyły i pracowały w czasach PRL. Wszystkich wsadza się do
jednego wora, pomawia, robi totalitarnego złoczyńcę z każdego,
służącego dobru ojczyzny człowieka. „Szkopyrtoki” mają głos
oraz osoby, które zrobiły karierę na Solidarności. Tacy ludzie są
autorytetami, bo są przy żłobach, zarabiają dużą kasę, kładąc
na szalę swoje nieszczere sumienia i godność. Mam nadzieję,
że kiedyś jednak obudzą się z przysłowiowym palcem w nocniku, a ich pomniki będę bardziej rujnowane niż obecnie wielce
zasłużonych, do których z całym uznaniem i szacunkiem zalicza
się nietuzinkowa postać gen. Jerzego Ziętka.
Panie Prezesie, mam nadzieję, że poczuje się pan w obowiązku
wyjaśnienia tej skandalicznej sprawy, która nigdy nie da nam
spokoju i nie zniszczy tego, że Zawodzie na czele z Śląskim Centrum zawsze będzie z generałem Ziętkiem związane.
Elżbieta Sikora

* * *
Prezes Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji
w Ustroniu Janusz Król zaproponował wywiad, w którym między
innymi poruszymy kwestię usunięcia imienia gen. Jerzego Ziętka
z nazwy szpitala. Wywiad ukaże się w jednym z najbliższych
numerów Gazety Ustrońskiej.
Monika Niemiec
28 kwietnia 2022 r.

Lp.

Id
projektu

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt

Opinia/Rekomendacja Komisji

13

BOU13

Wit Kozub

Doposażenie placu zabaw w Nierodzimiu

Ustroń
Nierodzim

16 000,00

14

BOU14

Karolina
Makarewicz

Aktywny Poniwiec 2022 – zajęcia
na basenie

Ustroń
Poniwiec

40 000,00

Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany jest
pod głosowanie mieszkańców. * zweryfikowany
koszt projektu – pierwotnie 12.000 zł
Opinia Komisji pozytywna. Projekt zostaje skierowany do realizacji bez głosowania mieszkańców.

15

BOU15

Ustroń
Dolny

31 700,00

Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany jest
pod głosowanie mieszkańców. * zweryfikowany
koszt projektu – pierwotnie 29.000 zł

16

BOU16

Ustroń
Hermanice

40 000,00

Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany jest
pod głosowanie mieszkańców.

17

BOU17

Joanna Sadlik

Budowa ścieżki - łącznika ul.
Źródlana z ul. Gościradowiec

Ustroń
Zawodzie

40 000,00

Opinia Komisji pozytywna. Projekt zostaje skierowany do realizacji bez głosowania mieszkańców.

18

BOU18

Karol Ciemała

Ustroń
Nierodzim

40 000,00

Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany jest
pod głosowanie mieszkańców.

19

BOU19

Dorota Walker

BOU20

Kinga
Ludorowska

Ustroń
Hermanice
Ustroń
Dolny

40 000,00

20

Malowanie dachu oraz zakup
sprzętu dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Ustroniu-Nierodzimiu
Plac zabaw na ul. Różanej – zestaw
wspinaczkowy
W świecie zmysłów – zintegrowani sensorycznie

21

BOU21

Dorota Greń

Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany jest
pod głosowanie mieszkańców.
Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany jest
pod głosowanie mieszkańców. * zweryfikowany
koszt projektu – pierwotnie 39.995 zł
Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany jest
pod głosowanie mieszkańców.

Mariusz Bielesz Uzdrowisko. Niezrealizowany przedwojenny plan rozwoju
Ustronia – wydanie publikacji
z oryginalnym opisem i współczesnym komentarzem do pierwszego
w historii miasta kompleksowego
projektu urbanistycznego.
Natalia Kowalik Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 4 w Hermanicach

Aktywny Ustroń Dolny – zajęcia
na basenie dla dzieci, dorosłych
i seniorów

Głosowanie na projekty będzie odbywało się w terminie od 25
czerwca do 5 lipca w dwóch formach:
• drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej
do głosowania – https://budzetobywatelski.ustron.pl/
• osobiście na papierowej karcie do głosowania udostępnionej
w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Ustroń
W głosowaniu na projekty osiedlowe mogą wziąć udział tylko
mieszkańcy danego osiedla, każdy mieszkaniec może oddać głos
tylko jeden raz.

Po naszymu...
Gienerałowi na miano
Moji Kochani – to bydzie ło tym jak nasi muzykanci wygrali gienerałowi Ziyntkowi na miano.
W Ustroniu mioł swojóm rezydencyje gienerał Ziyntek,
kiery szefowoł Radzie Wojewódzkij w Katowicach, a późni
piastowoł urzónd wojewody ślóńskigo.
Jeszcze od Franca Jozefa, aż do dzisio mómy tu na dziedzinie taki zwyk, że wygrywo sie na trómpetach, harmoniji
zocnym ludziom na miano. Przijyżdzo tako kapela na bicyklu, stanie ci pod łoknym i gro sto lat, potym jakisi moderne
pieśniczki. Grajóm tak dłógo, aż cosi nie wpadnie im do
kapsy, i nie poczynstujóm czymsi łostrzejszym. Zazwyczoj,
wygrywali Janóm, Pawlokom, Pietróm, Juróm, Władóm,
Hanóm, Zuzkóm i Jozefóm. Pod wieczór nikiere kapele były
tak nadrzite, że ledwo stoły na nogach. Tóż musicie wiedzieć, jaki to grani u tych łostatnich imiynników wyglóndało.
Za rok już jich pod chałupe nie puścili.
28 kwietnia 2022 r.

		

Ustroń
Dolny

37 099,00
40 000,00

Za nieważny uznaje się głos oddany w formularzu gdy:
• głos został oddany przez osobę spoza osiedla,
• mieszkaniec zagłosuje więcej niż 1 raz na osiedlowy projekt
(wówczas nie liczą się wszystkie oddane przez tą osobę głosy),
• głosujący nie wpisał lub wpisał nieprawidłowo swoje dane:
imię, nazwisko, adres zamieszkania)
W tegorocznej edycji nie będą głosować mieszkańcy czterech
dzielnic: Ustronia Zawodzie, Ustronia Centrum, Poniwca oraz
Lipowca, bo w każdym z nich zgłoszono jeden projekt (zaznaczone na kolor jasnoszary).

Jak gienerał Jerzy Ziyntek zaczół tak na dobre przi swoji
Zielónej ulicy miyszkać, to trzo muzykanci sie zmówili, że
pudóm mu na jego miano – Jyrzigo wygrać. Piekne pieśniczki grali, aji pobożne też. Gienerał nie wiedzioł co sie
robi i przicis na taki czyrwióny knefel i telefón alarmowy
zazwónił na milicyji. Władza chnet przijechała i drapła
kapele do gazika, za to, że zakłócajóm cisze nocnóm, a nie
wiadomo, czy cosi jeszcze politycznego nie kómbinujóm.
Wsadzili ich wszyckich do kozy. Muzykanci w kozie beczeli,
że chcieli dobrze. Pón Ziyntek to taki poczciwy, swój chłop.
Dbo o Ustroń, skludzo gaz na łosiedla, buduje cesty i to
je straszeczne nieporozumieni, i pytali na litość boskóm
szanderów, aby ich wypuścili.
Boli sie, że w kozie przekiblujóm do rana, a potym
wiyźniarka weźnie jich na kómende do Cieszyna do prowdziwego harestu. Łóni nie sóm żodni polityczni, jyno
podtrzimujóm tradycyje. Milicyjant tutejszy chłop wiedzioł,
ło co chodzi i zazwonił „wyżyj”, bo tylko wyznaczóni mogóm, mówić z takóm ważnóm łosobistościóm. Pón Ziyntek
zrozumioł dobre intyncyje muzykantów, kozoł ich puścić.
Posłoł dobry kóniok i wielasi stówek. Chłopy pinióndzóm
były rade, a na kóniok sie krziwili, bo ni mieli we zwyku
Maria Nowak
pić takij łoszkliwej gorzoły.
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TRZY JAJKA
PAŃSTWA
USTROŃSKICH
Jesteśmy trochę jak Wielki Brat. Inwigilujemy 24 godziny na
dobę. Obserwujemy jak jedzą, śpią, znoszą jajka, jak na świat
przychodzą ich dzieci. Na szczęście państwu Ustrońskim to nie
przeszkadza, żyją swoim życiem, a nas ono cieszy, uczy, wzrusza
i porusza.

Jak już pisaliśmy, nad ustrońskim gniazdem zawisła nowa kamera,
dzięki której na nowej stronie internetowej możemy oglądać życie
w ustrońskim bocianim gnieździe przy ul. Daszyńskiego. Jakość
dźwięku i obrazu, również nocą jest bardzo dobra.
W dniu zamykania numeru w gnieździe były dwa bociany
i trzy jajka. Pan Ustroński to Beskidek, który przylatuje do naszego
gniazda od 2017 roku. Wiemy o tym, bo jest zaobrączkowany. Przed
nim w latach 2009-2016 na Daszyńskiego mieszkał inny samiec.
Nie miał obrączki, ale znawcy tematu rozpoznawali go po pewnej

Gadżety z Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu
Miasta Ustroń.
Fot. M. Niemiec

NAGRODY ZA KONKURS
I KRZYŻÓWKĘ

Zdjęcie z transmisji live z gniazda bocianów białych w Ustroniu, ul.
Daszyńskiego 72. Oficjalna strona: www.bocianyustron.pl. Sponsorzy
transmisji: Miasto Ustroń, ShockStudio Agencja Kreatywna, Bocianówka - Noclegi Ustroń. UWAGA!!! Przekaz może zawierać sceny
drastyczne. Należy pamiętać, że przyroda rządzi się swoimi prawami, które ludziom mogą wydać się okrutne. Przekaz pokazuje życie
dzikich bocianów i nie daje podstaw do ingerencji w przebieg lęgu.

słabości. Namiętnie znosił do gniazda folie, im większe tym lepiej.
Było to groźne, raz nawet w reklamówkę zaplątało się pisklę. Pani
Ustrońska jest znacznie młodsza od męża. Na imię ma Czantorka
i pochodzi z Czech. Urodziła się w Jeseniku nad Odrą, 67 km od
Ustronia. To też wiemy z obrączki, choć jej odczytanie nastręczyło
trochę trudności. Najpierw w ogóle nie było wiadomo, że jest jakaś
obrączka. Mocno zabrudzona wyglądała raczej na naturalne zgrubienie na nodze. Deszcz powoli odkrywał litery i cyfry i w końcu
śledztwo doprowadziło do ujawnienia tożsamości nowej małżonki
Beskidka. Wiemy, że ma 3 lata i że złożone jajka są jej pierwszymi,
bo dopiero co osiągnęła dojrzałość płciową. Mąż dba o dom, znosi
nowe patyki i wyściółkę, młoda żona głównie się przygląda, czasem przyniesie siano. Od 21 kwietnia zajęta była składaniem jaj,
jak to u boćków jest w zwyczaju, jednego co drugi wieczór. Teraz
przyszli rodzice na zmianę je wysiadują. Inkubacja trwa 33-34 dni.
Skąd te wszystkie informacje? Po części ze strony, ale przede
wszystkim z Facebooka, gdzie istnieje licząca 1055 członków grupa
pod nazwą: BOCIANY USTRON - POLAND. Zamieszczone posty,
wpisy, komentarze i rozmowy to fascynująca lektura. Wypowiadają
się specjaliści, ale też „zwykli” ludzie, którzy nawet od lat obserwują
ustrońskie bociany i wiedzą na ich temat niemal wszystko. (mn)

8

Wśród osób, które przysłały do nas rozwiązania krzyżówki świątecznej rozlosowaliśmy dwie nagrody pieniężne po 50 zł. Otrzymują
je: Józef Zahraj z Ustronia ul. Źródlana, Teresa Moskała z Ustronia
ul. Wojska Polskiego.
Prezenty niespodzianki – plecaki otrzymują trzy osoby, które
uporały się z niełatwym zadaniem odgadnięcia haseł i hasła głównego w całostronicowej krzyżówce: Magdalena Korczyk z Bładnic
Górnych ul. Przelotowa, Maria Niemiec z Ustronia os. Manhatan,
Bożena Buława z Ustronia os. Manhatan.
Zarówno do nagrody pieniężnej, jak i do plecaków dodajemy jeszcze upominki. Do wyboru są czapki z daszkiem, breloki z nasionami
i zestawem do posadzenia drzewka lub kołonotatniki. Gadżety dla naszych czytelników otrzymaliśmy z Wydziału Promocji, Kultury, Sportu
i Turystyki Urzędu Miasta Ustroń.
Przypominamy, że cały czas trwa konkurs „Recykling – wspólny
interes”. W każdym numerze znajduje się artykuł na temat zagospodarowania surowców wtórnych, radzenia sobie z segregacją
i szeroko rozumianej ekologii gospodarstwa domowego. Pod artykułem zamieszczamy pytanie bezpośrednio nawiązujące do tekstu.
Odpowiedź, tak jak w przypadku krzyżówek można przynieść na
dowolnej kartce do redakcji, wrzucić do skrzynki na rozwiązania,
znajdującej się na parterze budynku biblioteki, gdzie mieści się nasza
redakcja, lub wysłać mailem. Podajemy imię, nazwisko i adres.
Co tydzień losujemy dwa unikatowe kubki. Można wybrać spośród
pięciu rodzajów – trzy są
z widokami Ustronia: z
Manhatanem, Centrum
lub z Zawodziem, a dwa
są biało-niebieskie z winietą gazety i z napisem:
„Poznaj to miasto”.
Przypominamy, że
w „Gazecie Ustrońskiej”
nigdy nie było kuponów
przy krzyżówkach, nie ma
ich również w konkursie
ekologicznym, dlatego
jeśli w zabawie w rozwiązywanie i zgadywanie
bierze udział rodzina albo
grono przyjaciół, każdy
z uczestników może wysłać osobno swoje rozCo tydzień losujemy unikatowe kubki. wiązanie.
Można wybrać jeden z pięciu wzorów.

28 kwietnia 2022 r.

W dniu, gdy ukazuje się ten numer Gazety Ustrońskiej
o godz. 14 rozpoczyna się XXXVI sesja Rady Miasta Ustroń, a w
porządku obrad znajduje się m.in. podjęcie uchwały w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Nierodzimiu, w rejonie ulic Katowickiej,
Wiejskiej i Zagajnik. Czy nad tą uchwałą również odbędzie się
tak gorąca dyskusja jak na sesji marcowej w sprawie innego
planu? Transmisje, nagrania, projekty uchwał, uzasadnienia
i inne dokumenty są dostępne na stronie ustron.esesja.pl

KOBIETA
STELA

UWAGI, WNIOSKI
I DYSKUSJA NAD
PLANEM
Mieszkańcy szczególnie zainteresowani są planami zagospodarowania przestrzennego, gdyż to one wskazują co i gdzie może
być wybudowane oraz jak przebiegać będą drogi, decydując w ten
sposób nie tylko o tym, jak będzie wyglądać bezpośrednie otoczenie naszych domów, ale i o cenie poszczególnych nieruchomości.
Plany zagospodarowania są tworzone zgodnie z zasadami
sztuki urbanistycznej, a ich celem jest logiczne zaprojektowanie
miasta, korzystne dla ogółu mieszkańców, co najczęściej oznacza,
że część z nich nie będzie zadowolona z przyjętych rozwiązań.
Konieczna dla rozsądnej komunikacji droga przebiegać będzie
blisko czyjegoś domu, zgoda na zabudowę sąsiedniej działki
zasłoni widok na góry z okien budynków już istniejących,
a brak zgody na przekształcenie działki z rolnej na budowlaną
nie podniesie jej wartości. Jak trudny jest do osiągnięcia kompromis pokazują obrady nad uchwałą w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach
ulic: Jana Wantuły, Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej,
zachodniej granicy rzeki Wisły, Akacjowej, Katowickiej, które
miały miejsce 31 marca podczas XXXV sesji RMU.
Przedstawiając projekt planu jego autor Wiesław Chmielewski
z Pracowni Urbanistycznej w Rybniku przypomniał, że koncepcja (jeszcze nie projekt) została przedstawiona mieszkańcom do
internetowej konsultacji. Złożono 54 komentarze, w większości
negatywne. Po analizie krytycznych opinii z burmistrzem miasta, Wiesław Chmielewski do projektu planu nie wprowadził
zabudowy terenu po południowej stronie osiedla Manhatan ani
drogi łączącej ul. Gałczyńskiego z ul. A. Brody, również tereny w
południowej części obszaru, na których zdaniem urbanisty należałoby przewidzieć punkty usługowe, pozostały niezabudowane.
W czasie pierwszego wyłożenia do projektu planu wpłynęły 32 uwagi, z których burmistrz uwzględnił 5. Następnie
4 uwzględnił częściowo, a 23 uwagi nie zostały uwzględnione.
Skutkiem uwzględnienia przez burmistrza uwag właścicieli działek położonych na południe od osiedla Manhatan był powrót do
urbanizacji tego terenu, choć w mniejszym stopniu, a co za tym
idzie wprowadzenie na powrót do projektu drogi, by zapewnić
obsługę komunikacyjną. Wzdłuż drogi zaprojektowano parking,
żeby przynajmniej w jakimś stopniu rozładować duży problem
z parkowaniem na os. Manhatan. Dodatkowo urbanista dowodził,
że taka droga prędzej czy później będzie potrzebna, co wynika
z logiki rozwoju miasta.
Skorygowany projekt został powtórnie wyłożony i wpłynęły
22 uwagi, z których 2 burmistrz uwzględnił. 5 uwag było bezprzedmiotowych, bo nie odnosiły się do poprawionego fragmentu
planu. Autor planu po kolei omawiał uwagi, najpierw te które
wpłynęły do 8 października 2021 roku po pierwszym wyłożeniu
od 27 sierpnia do 24 września 2021 roku, później uwagi, które
wpłynęły do 7 lutego 2022 roku po drugim wyłożeniu od 24
grudnia 2021 roku do 24 stycznia 2022 roku. Radni w głosowaniu
43 razy przyjęli rozstrzygnięcie burmistrza, nie zgodzili się z nim
4 razy. Dodatkowo radni złożyli 5 wniosków imiennych o zmiany
w projekcie, z których uwzględniono 4, nie uwzględniono 1. Przy
wnioskach dyskusja była ostra, padły poważne zarzuty, a inżynier
Chmielewski po raz kolejny przy pracach nad planem w Ustroniu
kręcił ze zdumieniem głową. „To dla mnie nie jest planowanie
przestrzenne” - powiedział w końcu.
Monika Niemiec
28 kwietnia 2022 r.

		

KAROLINA CIEŚLAR
Przedstawiam Wam Karolinę Zdolną Bestię, która ambicją
przebija chyba wszystkich. Miała być pielęgniarką a jest
Absolwentką Szkoły Aktorskiej Teatru Śląskiego (szkołę aktorstwa zaczęła zaraz po maturze). Umie wcielić się w każdą
postać i robi to z niezwykłą łatwością i pewnością siebie, myślę, że żadna rola nie jest dla niej przeszkodą. Na egzaminy
w szkole aktorskiej malowała się sama, więc musiała się
doszkolić w pewnych kwestiach technicznych i wtedy złapała
bakcyla. I tak poszła do Szkoły Makijażu BiarBeauty, którą
rozpoczęła w 2021. Wizaż jest jej drugą największą pasją.
Nieważne, czy maluje panny młode na wesela, czy modelki
na sesje zdjęciowe, każda praca jest dla Karoliny wyzwaniem
i sprawia jej ogromną przyjemność! Uwielbia wizaż ale nie
chciałaby się na tym zatrzymać. Karolina ma w planach
stać się charakteryzatorem teatralno-filmowym, ponieważ
da jej to możliwość połączenia swoich pasji – aktorstwa
z malowaniem. Sama mówi o sobie: „Tworzenie makijaży
to jest jak kreowanie nowych postaci. Za każdym razem
możesz być kimś innym. Przy pracy z klientkami uwielbiam
to, że dzięki mojej małej pomocy Panie mogą poczuć się
wyjątkowo, że odrobina pudru czy cienia sprawia, że patrzą
na siebie całkiem inaczej.” Karolinę przedstawiam Wam też
dlatego, że to właśnie Ona będzie tworzyć Wasze makijaże
przy moich sesjach, kiedy zgłosicie się do KOBIETY STELA.

Zapraszam!

Fot. Katarzyna Serafin-Ciupek

WIDZĘ CIĘ – fotografia z pasją i uśmiechem
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OGRÓD
ZMYSŁÓW
Z BIŻUTERIĄ
Wiosna podobnie jak w ubiegłym roku
znów się nieco opóźniła, a więc skoro
w ostatni kwietniowy weekend dopisała
pogoda, to najlepiej było spędzić go na
łonie natury w ogrodach, zachwycając
się urodą wiosny. Tymczasem Muzeum
Ustrońskie zorganizowało w sobotę 23
kwietnia interesującą prelekcję z pokazem multimedialnym znawcy ogrodnictwa rodem z Ustronia Stanisława
Kaweckiego, pełniącego obecnie funkcję sekretarza Miasta Cieszyna, który
prezentując dopieszczony przez siebie
przepiękny ogród pokazał jak otaczająca
nas przyroda działa na wiele zmysłów.
Nie da się w stu procentach funkcjonować
ekologicznie w ogrodzie. Bardzo sporadycznie stosuję opryski, bo to zawsze szkodzi
nie tylko tym złym, ale też tym dobrym
owadom.
Fot. L. Szkaradnik

Przebywając w takim miejscu pełnym
zieleni i kwiatów odczuwamy rozmaite
wrażenia nie tylko wzrokiem, ale również
węchem, słuchem, dotykiem i smakiem.
Możemy podziwiać przestrzeń krajobra-

DLA ZWIERZĄT
I PRZYSZŁYCH
POKOLEŃ
O tym, że Służba Więzienna jest formacją
wielozadaniową mogliśmy przekonać się
już nieraz. Nawet tak trudny czas, jakim
bez wątpienia była szalejąca pandemia
koronawirusa nie przeszkodził funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Cieszynie
w szerzeniu inicjatyw, służącym ochronie środowiska naturalnego.

EKOLOGICZNE ODDZIAŁYWANIA

Fot. kpt. Tomasz Głasek

W grudniu ubiegłego roku przekazano okolicznym przedszkolom karmniki dla ptaków, natomiast 6 kwietnia na
ręce Nadleśnictwa Ustroń przekazano
kilkadziesiąt domków dla jeży i budek
lęgowych dla ptaków. Wszystkie zostały
starannie wykonane przez osadzonych,
przebywających w cieszyńskiej jednostce,
w której już od dłuższego czasu pro-

zową, delektować się zapachami kwiatów,
słyszeć szum traw na wietrze, śpiew ptaków, spadające jesienią liście, posługując
się dotykiem określamy kształt, fakturę, wielkość i ciężar roślin, a smakosze
z utęsknieniem czekają na owoce natury. Dobrze skomponowana roślinność
w ogrodzie wpływa na to, że jest on
atrakcyjny o różnych porach roku, a dodatkowym walorem tego miejsca są ptaki,
motyle, chrząszcze, a nawet barwne gąsienice nazwane biżuterią ogrodu. Warto
przypomnieć, że Stanisław Kawecki był
również twórcą częściowo zrealizowanego ogródka sensorycznego przy Muzeum
Ustrońskim w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.
Na wykład przybyło niewiele osób, co
witająca prelegenta i uczestników dyrektor
muzeum Magdalena Lupinek stwierdziła,
że pozostali miłośnicy ogrodów spędzają
czas upiększając własne działki. Tymczasem osoby, które przybyły korzystając
z obecności fachowca już przed prelekcją
i długo po niej zadawali pytania, przedstawiali swoje doświadczenia i dzielili
się różnymi ogrodniczymi dylematami,
których przecież nawet doświadczeni
ogrodnicy mają sporo. Lidia Szkaradnik
wadzony jest program resocjalizacyjny:
„Ekologia kształtowanie empatii poprzez
pomoc dzikim zwierzętom”.

EFEKTY NASZYCH DZIAŁAŃ

Dzięki dużemu zaangażowaniu funkcjonariuszy, zarówno w proces resocjalizacji
skazanych, profilaktykę oraz potrzebę dbania o środowisko, wykonano już kilkaset
budek lęgowych dla ptaków i kilkadziesiąt
schronów dla jeży, które w naszym kraju
znajdują się pod ścisłą ochroną i są zagrożone wyginięciem.

OCHRONA PRZYRODY

Nie każdy zdaje sobie bowiem sprawę
z tego, że na przestrzeni ostatnich lat populacja tych sympatycznych, a zarazem
niezwykle pożytecznych zwierząt drastycznie spadła. Mają na to wpływ m.in.
koszenie trawników, stosowanie chemii
ogrodowej, puszczanie ze smyczy psów
w parkach, całkowite czyszczenie ogrodów
i kompleksów zielonych z opadłych liści,
czy wypadki komunikacyjne.
Pokładamy wielkie nadzieje, iż nasze
działania spowodują, że przyszłe pokolenia
także będą miały okazję spotkać na swojej
drodze-jeża.
mjr Michał Szymaniak

LIST DO REDAKCJI
Jestem na emeryturze i mam więcej czasu dla siebie. Postanowiłam dużo spacerować – spaceruję uliczkami, chodniczkami
takimi bez nazwy. Jednak po pierwszej wędrówce już mogłabym
nazwać dróżki czy ścieżki po których chodzę – np. SZLAK PIWNY
(bardzo dużo rozrzuconych puszek po piwie) albo np. MAŁPKI
SZLAK (dużo buteleczek po wódeczce). Po czterech spacerach
zebrałam ponad 100 puszek po piwie i postanowiłam zaapelować
na łamach Gazety Ustrońskiej.
DBAJMY O NASZE ŚRODOWISKO! SPRZATAJMY ŚWIAT
NIE TYLKO RAZ W ROKU ALE CODZIENNIE.
EKO-Emerytka
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100 NOWYCH
DRZEWEK
W piątek 22 kwietnia było pochmurno,
trochę padało, ale taka pogoda nie wystraszyła członków Ustrońskiego Klubu
Ekologicznego, którzy wyruszyli na
zbocza Małej Czantorii, by sadzić las.
Akcja tradycyjnie organizowana jest
z Nadleśnictwem Ustroń, które dostarcza sadzonek i wyznacza miejsce. Leśnicy, a nawet pan nadleśniczy również
machali kilofami. Kilof to jedyne narzędzie, które radzi sobie z kamienistym,
pełnym korzeni podłożem.

Aleksander Dorda pisze poczytne felietony do naszej gazety i sadzi drzewa. Fot. M. Niemiec

Akcja łączy ludzi w różnym wieku i różnych profesji.

Przy ustrońskim stole
WIOSNA NA TALERZU
Nadeszła cudowna i długo
wyczekiwana pora roku. Kiedy
ogrzeje ziemię słońce, zazieleni
się wokoło i zakwitną pierwsze
kwiaty, nasila się chęć do życia
i aktywności. Niestety, dla niektórych osób jest to trudny czas,
bo narażeni są na tzw. syndrom
wiosennego zmęczenia, objawiający się sennością, osłabieniem
i apatią. Dotyczy to zwłaszcza
osób starszych, a najczęściej wynika z niedostatku witamin i minerałów w zimowej diecie, lecz
z pomocą może przyjść wiosenna oferta natury. W kwietniu
zawsze pojawia się oczekiwana przez miłośników naturalnych
witamin pokrzywa. Powszechnie wiadomo, że to prawdziwa
skarbnica aktywnych związków, niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania organizmu, zawierająca wiele witamin, mikro28 kwietnia 2022 r.

		

Fot. M. Niemiec

Pierwsze drzewka posadzone przez ekologów rosną już ponad 20 lat i mimo iż
akcja ma przede wszystkim wymiar edukacyjny i integracyjny, to dzięki ich pracy
rośnie już niemały las. Dawniej były to
zbocza Równicy z zakończeniem na polu
biwakowym w Dobce, teraz jest Mała
Czantoria i ognisko U Jonka na Kępie.
Dzieci, które brały udział w pierwszych
akcjach, też już wyrosły i zastąpiło je młodsze rodzeństwo. Nie da się ukryć, że mimo
zaproszeń kierowanych do mieszkańców w
każdym wieku, w sadzeniu drzewek biorą
udział głównie członkowie Klubu, leśnicy
i ich rodziny, a szkoda, bo praca w lesie nie
ma sobie równej - widoki, zapach ziemi,
drzew i poczucie, że zrobiło się coś pożytecznego, choćby tylko w symbolicznym
zakresie. A bigos, kiełbaski i przysmaki
przygotowane przez pracowników Leśnego
Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Leśnik”
w wyjątkowych okolicznościach przyrody
smakują rewelacyjnie.
W tym roku posadzono 100 małych
dębów i świerków na Małej Czantorii,
a potem przy ognisku prowadzono rozmowy na tematy wszelakie. Wiele ciekawych rzeczy można się było dowiedzieć
o świecie, o lesie, przydomowych ogrodach
i kłopotach z dorastającymi dziećmi. (mn)

elementów i soli mineralnych, działająca korzystnie na poprawę
samopoczucia i zdrowia. Specjaliści zajmujący się ziołolecznictwem uważają ją wręcz za naturalny antybiotyk. Najbardziej
skuteczne są soki i herbaty z pokrzywy, a napar można stosować
zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, wykorzystując go np.
jako płukankę do włosów. Miłośnicy zdrowych potraw dodają
pokrzywę do omletów, klusek czy wielu innych dań, a szpinak
z pokrzyw z jajkami to prawdziwy superfood.
Coraz większą popularnością cieszy się znany od dawna w ludowej medycynie czosnek niedźwiedzi. Jest on, co prawda objęty
ochroną, ale wielu działkowiczów posiada też swoje uprawy i już
nawet w chłodne dni kwietnia wychodzą z ziemi ostro zakończone
eliptyczne listki. Mają one właściwości lecznicze podobne do
czosnku pospolitego, a nazwa wiąże się z przekazem że sięgają po tę roślinę niedźwiedzie po
przebudzeniu ze zimowego snu, by
wzmocnić organizm. Do wiosennych sałatek można też dodawać
ziele mniszka, słynące z możliwości
oczyszczania organizmu, a zatem
wystarczy wyjść na łono natury,
zbierać jej szczodre dary i z radością wzmacniać swój organizm.
Smacznego!
                      Lidia Szkaradnik
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WODOCIĄGI
ZIEMI CIESZYŃSKIEJ
PROPONUJĄ
BEZPŁATNE
PRZEJŚCIE
NA E-FAKTURĘ
W Polsce zaczyna brakować papieru. Powodem są czynniki globalne – zmniejszenie importu papieru z Azji oraz rosnące
ceny celulozy. Hurtownie i dystrybutorzy
wyczerpują swoje stany magazynowe.
A to, co pozostało na rynku drożeje
z dnia na dzień. Żaden z ekspertów nie jest
w stanie przewidzieć, kiedy sytuacja
wróci do normy.
W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi Przedszkole nr 2 zorganizowało konkurs plastyczny „Ekoludek”. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki, a autorzy najlepszych
prac atrakcyjne nagrody m.in.: medale, plecaki, breloki, dyplomy, książki, art. plastyczne,
gry edukacyjne, drzewka, przewodniki przyrodnicze oraz vouchery. Nagrody ufundowali:
Miasto Ustroń – Wydział Środowiska i Rolnictwa, Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,
Interaktywna Sala Zabaw & Kawiarnia „Lobbito”, Cukiernia „Delicje”, Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” S.A. – Baseny Solankowe, Rada Rodziców Przedszkola nr 2, Laserwood,
Ludwig Czekolada Skoczów, Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu, Sklep Wielobranżowy
w Ustroniu Nierodzimiu. Powyżej prace, które zajęły I miejsca w młodszej i starszej kategorii.
Z lewej ekoludek Jana Szturca, z prawej Kacpra Copiji.

Oszczędzanie papieru to jedyne rozwiązanie, które w tym momencie możemy
wprowadzić. Dlatego też WZC zwracają
się do swoich klientów z apelem o ograniczenie papierowego obiegu dokumentów
na rzecz dokumentów elektronicznych.
Zużycie papieru można bowiem ograniczyć rezygnując z papierowych faktur
WZC, które zostaną zastąpione e-fakturą.
• e - faktura zawiera dokładnie te same
dane, co faktura papierowa, tyle że przesyłana jest bezpośrednio na adres e-mailowy
Klienta.
• e - fakturę otrzymuje się w dniu jej
wystawienia.
• e - fakturę można kontrolować, przeglądać, analizować wszędzie tam, gdzie jest
dostęp do Internetu.
Argumentów za tym, aby zastąpić tradycyjne faktury e-fakturami jest więc naprawdę wiele!
Po szczegóły, jak przejść na e-fakturę,
zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej:
https://www.wzc.com.pl/

ZAWODY MTB
DLA DZIECI POD
MAŁĄ CZANTORIĄ
Zawody odbędą się 2 maja i organizowane są dla dzieci w wieku od 8 do 16 lat.
Rozgrywane będą na trasie przy Kępie u
Jonka w dwóch kategoriach wiekowych
8-12 lat i 13-16 lat osobno dla dziewcząt
i chłopców.
Światowy Dzień Ziemi można było spędzić twórczo w Muzeum Ustrońskim, które w sobotę
23 kwietnia zorganizowało dla dzieci warsztaty plastyczne. Od godz. 10 do godz. 14 młodzi
zdolni pod przewodnictwem Dagmary Choroby, artystki z Ustronia, członkini Stowarzyszenia
Twórczego „Brzimy” zdobili wędrujące kamienie i tworzyli w słoikach mini ogródki. Wyjątkowe roślinne dzieła stały się ozdobą domów, zaś kolorowe kamyki powędrowały w świat.
Rodzice dzieci uczęszczających na regularne zajęcia do Domku Pracy Twórczej, znajdującym
się przy Muzeum upiekli pyszne ciasta, które sprzedawano podczas kiermaszu. Zniknęły do
ostatniego okruszka, a dochód ze sprzedaży pomoże w realizacji Ogródka Sensorycznego
przy Domku. Projekt na ten zmysłowy zakątek wygrał w zeszłorocznym głosowaniu w ramach
Budżetu Obywatelskiego, ale dodatkowe elementy zawsze się przydadzą. Jak mówi dyrektor
Muzeum Magdalena Lupinek, na rodziców zawsze można liczyć, a dzięki nim kupiona zostanie beczka na deszczówkę, betonowe donice i zioła. W Ogródku Sensorycznym kwitną już
wcześniej posadzone kwiaty, warto do niego zajrzeć przy okazji wizyty w Muzeum.
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Biuro zawodów usytuowane będzie
przy starcie wyścigu (ul. Jelenica powyżej wyznaczonego miejsca ogniskowego)
w godz. 8.30-9.30. Trasa ma długość 3,8
km i jest dość trudna, leśna, dla rowerów
górskich. Start o godz. 10.00.
Wręczenie nagród godz. 13.00 na Rynku. Uczestnictwo jest bezpłatne.
Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Ustronia oraz
Miasto Ustroń.
Szczegóły na stronie www.ustron.pl
28 kwietnia 2022 r.

DWÓJKA BEZKONKURENCYJNA W POWIECIE
21 kwietnia Klimatyczna Szkoła Podstawowa nr 2 była gospodarzem eliminacji
powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Zmagania uczniów I i II grupy szkół
podstawowych rozpoczęły się od testu ze
znajomości przepisów ruchu drogowego,
jak i znajomości skrzyżowań drogowych.
Następnie przeprowadzono rywalizacje
praktyczne, w których młodzi zawodnicy
musieli przemierzyć na rowerze bardzo
trudny tor przeszkód i wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego
w praktyce, pokonując trasę w miasteczku
ruchu drogowego. Kolejnym etapem rywalizacji było sprawdzenie praktycznych
umiejętności udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
„Dwójkę” w Turnieju BRD reprezentowała drużyna w składzie: Mateusz Bujok,
Estera Zięba, Dominik Pinkas. Zawodnicy spisali się na medal! Zajęli I miejsce
w powiecie w kategorii wiekowej „grupa
II szkół podstawowych” i tym samym
awansowali do kolejnego etapu Turnieju.
Wykazali się największą wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz znakomitymi umiejętnościami przepisowej jazdy w miasteczku ruchu
drogowego. Warto dodać, że w klasyfikacji indywidualnej wyróżnił się Dominik
Pinkas z największą liczbą punktów we
wszystkich konkurencjach, zdobywając
tym samym tytuł „Najlepszego Zawodnika
Turnieju”(w II grupie).

Drużyna Dwójki w składzie: Dominik Pinkas,
Estera Zięba, Mateusz Bujok.

Tytuł „Najlepszego Zawodnika Turnieju”
(w II grupie) zdobył Dominik Pinkas.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy
sukcesów w dalszej rywalizacji.
Dziękujemy za pomoc w organizacji
Turnieju naszym sponsorom, a są nimi:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Bielsku-Białej, Wojewódzkie Centrum
Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach, Cukiernia „U Janeczki”, Ludwig
Czekolada spółka z o.o. w Skoczowie,

Hurtownia Owoców i Warzyw „Samo
Zdrowie” Bogusława Włodarczyk - Duda
w Skoczowie, Firma Mokate, Rada Rodziców przy Klimatycznej Szkole Podstawowej nr 2 w Ustroniu, urzędy gmin, miast
i powiatu Śląska Cieszyńskiego.
Klimatyczna
Szkoła Podstawowa nr 2
w ZSP nr 2 w Ustroniu

GŁADKO CORAZ DALEJ
Trwa realizacja projektu „Rowerem
przez Beskidy”, który został wyróżniony jako projekt turystyczny, otrzymując
dofinansowanie w wysokości niemal 11
milionów złotych. Ustroń jest liderem tego
projektu, a realizuje go wraz z Brenną i Wisłą. W jego ramach powstaną ścieżki rowerowe wzdłuż rzeki Wisły od miasta Wisły

do Brennej. Największy 11-kilometrowy
odcinek przebiegać będzie przez nasze
miasto, nawierzchnia bitumiczna pokryje
trasę na dł. ok. 7,44 km. Na zdjęciu nowa
nawierzchnia w Hermanicach. Trwają prace również w innych miejscach Ustronia,
a ich efektem będzie nie tylko trasa, ale
i infrastruktura służąca odpoczynkowi.
17/2022/5/R

Nawierzchnia aż się prosi, żeby pojeździć na
rowerze, jednak użytkownicy jednośladów
muszą pamiętać, że będą po niej spacerować także piesi, a wśród nich dzieci. Trzeba
zachować ostrożność.
Fot. K. Waliczek
28 kwietnia 2022 r.
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telefonów komórkowych oddanych do punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych można uzyskać nawet 16 ton
miedzi, około 350 kilogramów srebra, 34 kilogramy złota czy
prawie 15 kilogramów palladu.
Ekologia i ekonomia przeplatają się tworząc innowacyjne
produkty. Warto robić rozsądnie zakupy i segregować odpady
z korzyścią dla własnego portfela, żywej przyrody i przyszłych
pokoleń.
Lidia Szkaradnik

RECYKLING
wspólny interes

OPRAWKI OKULARÓW
Z PUSZEK PO PIWIE

PYTANIE KONKURSOWE NR 12:

Co w ramach recyklingu można wykonać
z zużytych opakowań aluminiowych
po napojach?

Wiele materiałów, które wyrzucamy jako odpady, nadaje się
do przetworzenia na nowe produkty, więc segregacja odpadów
połączona z odzyskiwaniem surowców wtórnych powinna być
istotnym elementem współczesnej gospodarki.

Znakomitym materiałem do przetworzenia na nowe produkty
jest szkło i aluminium, które podlegają recyklingowi w 100%
i można je przetwarzać wiele razy. W przypadku aluminium
jest to o tyle istotne, że jego produkcja z rud jest droga, a złoża
boksytu nie odnawiają się. Tymczasem wystarczy 600 puszek
aluminiowych, by powstała rama do roweru, a z 3 puszek mogą
powstać oprawki okularów.
Dzięki recyklingowi szkła możemy ograniczyć zużycie piasku,
dolomitu i sody. Wprowadzając tylko jedną szklaną butelkę do
wtórnego obiegu, ograniczamy zużycie energii równe 4 godzinom
pracy 100-watowej żarówki! Niestety, statystyczny mieszkaniec
Polski nieprawidłowo wyrzuca do pojemników na odpady zmieszane aż 60 szklanych opakowań rocznie.
Kolejną, istotną pod względem segregacji grupą odpadów są
tworzywa sztuczne. Powstają one z pochodnych ropy naftowej,
której zasoby są ograniczone, zaś wydobycie coraz bardziej kosztowne. Z 35 butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru,
a energia odzyskana z przetworzenia jednej torby plastikowej
pozwala przez 10 minut oświetlać pokój 60-watową żarówką.
Plastik może być też przetwarzany na ubrania specjalistyczne
lub sportowe, powstają z niego także namioty, plecaki czy buty.
Jeszcze cenniejsze okazują się odpady ze sprzętu elektronicznego i AGD. Z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych
wynika, że każdego roku na całym świecie powstaje średnio
około 50 mln ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a wartość surowców, które występują w tych odpadach,
liczona jest na poziomie ponad 48 mld euro. Z miliona samych

Odpowiedź (tak jak rozwiązanie krzyżówki) wysyłamy pocztą, mailem,
przynosimy na karteczce do redakcji albo wrzucamy do pudełka w holu
budynku biblioteki, gdzie mieści się redakcja. Więcej informacji – tel. 33
854 34 67. Na rozwiązania oczekujemy do 6 maja.*

ROZWIĄZANIE KONKURSU NR 10:
Patronem ekologów
jest św. Franciszek z Asyżu.
Nagrodę Kubek z logiem Gazety Ustrońskiej lub widokiem Ustronia otrzymują:* Dominika Gimza z Bytomia, oraz
Anna Tyrna z Cieszyna, ul. Popiołka.
* Wysyłając rozwiązanie 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.

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z PAWŁEM CZERKOWSKIM
Miejska Biblioteka Publiczna im, Jana Wantuły w Ustroniu
zaprasza na spotkanie autorskie z Pawłem Czerkowskim pt.
„Śląsk Cieszyński: między balansem a bezkrytyczną miłością”.
Spotkanie poprowadzi Andrzej Drobik. Zapraszamy do Czytelni
11 maja (środa) o godz. 17.00. Wstęp wolny!

BIBLIOTEKA POLECA
Piers D. Mitchell – „Medycyna podczas krucjat.
Wojna, rany i średniowieczna chirurgia”
Dr Piers D. Mitchell to badacz, wykładowca, autor
licznych publikacji, jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. paleopatologię, paleoparazytologię, antropologię czy historię medycyny.
Obecnie pracuje na Uniwersytecie Cambridge.
Jest kierownikiem Ancient Parasites Laboratory
na Wydziale Archeologii. Relacje średniowiecznych kronikarzy nierzadko skłaniają autora do
podjęcia własnego „medycznego śledztwa”, którego wyniki mogą się okazać zaskakujące. Badacz
dosłownie zagląda w rany królów i biedaków,
w czaszki jeźdźców i piechurów i analizuje ślady
obrażeń, uważnie czytając z kości bezimiennych
niczym z mapy.

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

Natasha Preston
– „Mroczne jezioro”
Nowy thriller brytyjskiej
autorki. Przyjaciółki Esme
i Kayla wracają po dziewięciu latach jako opiekunki
do Obozu nad jeziorem.
Dziewczynki, którymi mają
się zajmować, przypominają im je same sprzed
lat – jakie były radosne
i beztroskie, zanim... coś
się wydarzyło. Przyjaciółki
skrywają mroczny sekret,
o którym, jak im się wydaje, wiedzą tylko one.

Informujemy, że 2. maja Biblioteka będzie nieczynna. Zamiast tego, otwarta będzie 5 maja (czwartek).
Wypożyczalnia dla Dorosłych: Poniedziałek 8.00-15.00, Wtorek 8.00-15.00, Środa 8.00-18.00, Piątek 8.00-18.00, Sobota 8.00-12.00/ Oddział dla Dzieci: Poniedziałek 8.00-15.00, Wtorek 8.00-15.00, Środa
11.00-18.00, Piątek 8.00-18.00, Sobota 8.00-12.00 / Otwarta dla użytkowników jest też Czytelnia (w ograniczonym zakresie) w godzinach pracy Oddziału dla Dzieci.
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W 2022 r. obchodzimy 250-lecie
zapoczątkowania ustrońskiego
przemysłu hutniczo-kuźniczego.
Z tej okazji na łamach Gazety
Ustrońskiej ukazywać się będą
niepublikowane dotąd ciekawostki oraz ilustracje, przybliżające Czytelnikom tę tematykę. Poznajmy zatem ustroński
przemysł, który dał początek
również uzdrowisku, z jeszcze
innej strony.

KANAŁY DO SPŁAWIANIA DREWNA
DLA MIELERZY CZĘŚĆ 1
Jak już wspominałam na łamach 24 tomu Pamiętnika Ustrońskiego, w ostatnich latach XIX
w. obszar Parku Kuracyjnego
w żaden sposób nie przypominał
jeszcze założenia rekreacyjnego.
Pas zieleni mieścił się wówczas
jedynie pomiędzy łazienkami do
kąpieli żużlowych a drewnianą
promenadą, zlokalizowaną na zachodnim pograniczu dzisiejszego
parku. Dalej, w kierunku obecnego amfiteatru, rozciągały się potężne mielerze do wypalania węgla drzewnego, niezbędnego jako
opał dla urządzeń hutniczych.
Drewno dostarczano do mielerzy
zmyślnie zaprojektowanym systemem kanałów, stanowiących sieć
rozgałęziającą się od Młynówki.
Rowy te poprowadzono tak, aby
drewno docierało drogą wodną
pod sam mielerz i nie wymagało
uciążliwego transportu lądowego. Więcej o mielerzach napiszę
w innym odcinku, zaś dziś skupię
się na wspomnianych kanałach do
spławiania drewna, stanowiących
niegdyś nieodłączny element malowniczego krajobrazu górnego
Ustronia.
System kanałów, zlokalizowanych za Hotelem Kuracyjnym
(obecnie Rezydencja Parkowa)
i siedzibą huty (dzisiejsze Muzeum Ustrońskie), posiadał formę zbliżoną do równoległoboku
o wymiarach 151 m (na osi północ-południe) i 122 m (na osi
wschód-zachód). Całość składała
się z czterech ocembrowanych,
otwartych odnóg Młynówki. Po
zamknięciu Odlewni „Elżbiety” w 1907 r. kanały stopniowo
likwidowano jako zupełnie niepotrzebne relikty, jednak, przy
odrobinie wysiłku, można jeszcze
dostrzec w terenie pozostałości niektórych z nich. Najlepiej
zachowały się ślady po kanale
przebiegającym w odległości ok.
17 m za budynkami Muzeum
i Rezydencji Parkowej. W XIX
w. otaczały go efektowne klomby
kwiatów, a szum wód i chłodny
klimat korzystnie wpływały na
terapię ustrońskich kuracjuszy.
1 kwietnia 2021 r.		

Przebiegał bowiem tuż za budynkiem łazienek, w których odbywały się słynne kąpiele żużlowe
oraz pod podłogą pokoju przeznaczonego do picia leczniczej
żętycy owczej (w późniejszym
czasie zaadaptowanego na orkiestron). Po latach jego wymurowany z kamieni zachodni
brzeg zmyślnie wykorzystano,
tworząc na zapleczu Rezydencji
Parkowej układ dekoracyjnych
tarasów. Dalej biegł on na teren
późniejszego boiska (na którym
obecnie zgromadzony jest park
maszynowy kuźni warsztatów
szkolnych Zespołu Szkół Technicznych), a następnie skręcał
na północ, na teren placu zabaw.
Na tym odcinku nic już po nim
nie pozostało, a ostatnie relikty zatarły się podczas budowy
schodów i alei prowadzących
do Parku Kuracyjnego. Po innych kanałach trudno dziś znaleźć ślady, jednak dzięki mapom
i planom możemy określić, gdzie
się znajdowały. W ich dawnych
korytach rosną całkiem spore
drzewa, a nawet stoją domy. Taki
los spotkał na przykład kanał,
ciągnący się ongiś ok. 100 m za
budynkiem Muzeum. Jego wody
przepływały pomiędzy pierwszą
z parkowych alejek a nowo zbudowaną tężnią, a następnie biegły
w kierunku dzisiejszych domów
mieszkalnych przy ul. Pana Tadeusza. Warto podsumować, iż
połączenie wszystkich kanałów
następowało przed dawnym młynem, znajdującym się do 1996
r. przy ul. Słonecznej, po czym
wspólnie biegły krętą odnogą
Młynówki, wpadając do rzeki
Wisły w okolicach mostu prowadzącego na Zawodzie górne. Przy
tej okazji dziękuję muzealnym
kolegom: Kamilowi Podżorskiemu za skrupulatne obliczenia trygonometryczne oraz Andrzejowi
Malinowskiemu za cierpliwość
podczas pomiarów terenowych.
Strzałkami na zdjęciach zaznaczono kierunek przepływu wody.
Alicja Michałek,
Muzeum Ustrońskie

Wizualizacja kanału, biegnącego za dawnymi łazienkami do
kąpieli żużlowych (z lewej widoczne miejsce po ich rozbiórce).
Służył on także jako źródło wody, którą wypełniano wanny.
Murowane fragmenty obudowy kanału zachowały się do dziś
na terenie Rezydencji Parkowej.

Wizualizacja tego samego kanału co na zdjęciu 1, ukazująca
miejsce, w którym przepływał pod pokojem przeznaczonym
do picia żętycy owczej.

Wizualizacja dalszego odcinka kanału przedstawionego na
zdjęciach 1 i 2, ukazana w miejscu, gdzie skręcał on ku północy
na terenie obecnego placu zabaw. W terenie nie zachowały się
już żadne widoczne ślady jego obecności.

Wizualizacja przebiegu kolejnego z kanałów, płynącego
w pobliżu nowo wzniesionej tężni. Jego ślady również nie
zachowały się w terenie.

15

Miniona sobota okazała się bardzo robocza. Jak rzadko tej wios- skończyć wytoczeniem przez zwolenników trawników „ciężkich
ny – która niezbyt nachalnie stara się objąć panowanie po zimie dział” o zagrożeniu życia i zdrowia ludzi. Nie będę tego wątku dalej
i raczej skąpi nam swych uroków – było ciepło i słonecznie. Szuka- ciągnął, nie piszę bowiem polemiki ze zwolennikami jednego czy
łem i szukałem, ale jednak nie znalazłem żadnych usprawiedliwień drugiego poglądu. Listę wad i zalet zarówno koszonego trawnika,
i wymówek, więc spędziłem kilka godzin w ogrodzie na dokoń- jak i łąki kwietnej (która notabene aby pozostała łąką, wymaga
czeniu pozimowych porządków i prowiosennych przygotowań koszenia, tyle że wystarczy na ogół raz w roku) oraz argumentów
i obróbek. Jakoś tak mam – a podejrzewam, że bynajmniej nie o wyższości „rozwichrzonej” kwitnącej łąki nad „uporządkojestem w tym osamotniony – iż lubię ogród, lubię w nim pracować, wanym” dywanem traw, bez większego wysiłku można znaleźć
sadzić, kopać, przycinać, grabić, nawozić, uwalać sobie ręce zie- z pomocą dowolnej wyszukiwarki internetowej lub przeglądając
mią, ale tylko przed pracą i po pracy. W trakcie ogrodowej roboty w zasadzie każdy dostępny obecnie ogrodowo-ogrodniczy drukowapoziom mojego ogrodowego entuzjazmu dramatycznie maleje, ny periodyk. W tym miejscu chciałbym się jedynie podzielić kilkoma
przemyśleniami – bo jeszcze
a w głowie kłębią się myśli
nie doświadczeniami! – w zai słowa, które przyzwoitymi
kresie zakładania i pielęgnacji
i godnymi publicznego zapreogrodowej łąki kwietnej.
zentowania nazwać nie możWarto zwłaszcza uzmysłona. Bezsprzecznie cudowne
wić sobie czego tak naprawdę
są chwile, kiedy zmęczony
oczekujemy od łąki kwietnej.
i umorusany ogrodniczą praJeśli pięknie kwitnącego kacą przysiadam na tarasie lub
wałka ogrodu, nie wymagająkamiennym murku, ze szklacego przy pielęgnacji szczeneczką lub pokalem jakiegoś
O OGRODZIE I ŁĄKACH KWIETNYCH
gólnego nakładu sił i środków,
mniej lub bardziej orzeźwiająto już na samym początku
cego napitku w ręce, spogląnależy rozwikłać kwestię –
dam na ogród i myślę: „Dobry
zakładamy łąkę „ad ovo”, że
bój dzisiaj z wszelkimi przetak powiem, czy też bazujeciwnościami losu stoczyłem,
my na istniejącym trawniku.
dzielnie z różnymi wrogami
Łąka to zbiorowisko roślinne,
swoich wyobrażeń o ogrodzie
w którego składzie gatunkobojowałem! Mój ogród wart
wym trawy mają swój wyjest plęskierzy na dłoniach
razisty, a czasem dominująi bólu w krzyżu!”. Ale w trakcy udział. Jeśli zamierzamy
cie roboty? Do ogrodowych
z klasycznego trawnika stwoprac prawie zawsze wychodzą
rzyć obfitującą kolorowymi
pozytywnie nastawiony, ale
kwiatami łąkę, to nie wystarpotem jest jak zawsze…
czy zaprzestać koszenia. Po
Efektem powyższych doprawdzie to można, ale efekt
świadczeń i autorefleksji było
wizualny będzie co najwypodjęcie jakiś czas temu pożej taki sobie. Nawet profestanowienia, że przydomosjonalnie założony trawnik,
wy ogródek trzeba uczynić
z odpowiednio dobranym zechociaż trochę mniej absorstawem gatunków traw, bez
bującym pod względem tzw.
regularnego koszenia, podroboczogodzin. Oczywistym
lewania w upalne dni oraz
było, że nie wchodzi w rasystematycznego zwalczania
chubę ogród samoobsługowy
– zarówno w rozumieniu połaci dywanowego trawnika (koszonego trawnikowych „chwastów”, czyli wyrosłych samoistnie nie-traw,
samobieżną kosiarką na dodatek) z tujowym wianuszkiem wokół, będzie niczym innym, jak zaniedbanym trawnikiem z mniszkami
ani scedowania odpowiedzialności za wygląd przydomowej prze- (mleczami), babkami, koniczynami oraz płożącymi się jaskrami
strzeni firmie „od zieleni i ogrodów”, czyli dokonanie swoistego i przywrotnikami. Jeśli nawet pięknie i fachowo dobrany zestaw
outsourcingu ogrodowych obowiązków. Skoro też nie mam – jak kwitnących nie-traw, czyli bylin i roślin jednorocznych dosiejemy
na razie! – marzeń o posiadaniu ogrodowego buszu, czyli pozo- w dywanowy trawnik, może okazać, że rośliny te nie dadzą radę
stawienia wszystkiego tzw. siłom natury, to jedynym racjonalnym wykiełkować lub nie znajdą wystarczająco dużo przestrzeni życiowej w zwartym dywanie zahartowanych do życia i rozrośniętych
pomysłem okazała się łąka kwietna.
Od kilku lat łąki kwietne są przebojem ogrodów, a przede wszyst- traw. Wyjściem jest założenie łąki od nowa, co jednak może oznakim przestrzeni miejskich, ogólnodostępnych terenów zielonych. czać użycie herbicydów, a na pewno przerycie jakiegoś poletka.
Powolutku wypierają wymagające regularnego koszenia trawniki, Nim na tak przygotowanej powierzchni wysiejemy zakupiony lub
ale chyba jeszcze wolniej wypierają z naszych głów wyobrażenia własnoręcznie sporządzony zestaw nasion, warto dobrze zastao uporządkowanej i podporządkowanej nam naturze. Wiem, co pi- nowić się nad składem mieszanki. Może się okazać, że tworzą ją
szę, bowiem co rusz muszę tłumaczyć, że stojące zamarłe, złamane wyłącznie nie-trawy, rośliny jednoroczne lub zimujące w postaci
lub wywrócone drzewa oraz hałdy gałęzi zalegające w cieszyńskim podziemnych cebulek czy kłączy. Pierwszy efekt po wysianiu
Lasku Miejsku nad Puńcówką, nie są dowodem indolencji oraz i wykiełkowaniu będzie zapewne piorunująco imponujący – cudobjawem ignorancji i lenistwa służb komunalnych, tylko tak ma nie kwitnący i przyciągający mnóstwo motyli, pszczół i innych
wyglądać las niegospodarczy, objęty ochroną jako rezerwat przy- owadów kawałek ogrodu. Ale miesiące jesienno-zimowe mogą
rody. Podobnie bywa z łąkami kwietnymi – doprawdy sporo osób okazać się równie piorunująco rozczarowujące, kiedy zamiast douważa, że pięknie przycięty trawnik, z runią równiutką, jednolitą tychczasowego zielonego zimą trawnika, mamy połać gołej gleby,
i gęstą niczym sławna nawierzchnia kortów tenisowych Wimbledo- na której zieleń i życie powróci dopiero późną wiosną.
Łąki kwietne są efektowne i piękne, mają mnóstwo zalet w dobie
nu świadczy o właściwym zadbaniu i efektywnej pracy ogrodnika,
tak w przydomowym ogródku, jak i w miejskim parku czy skwerze. zmian klimatu (m.in. lepiej niż trawniki magazynują wodę i spoDla takich osób gatunkowa różnorodność, feeria barw i kształ- walniają jej odpływ) i pogarszającej się bioróżnorodności (np. są
tów kwiatów i liści, plątanina łodyg i źdźbeł o różnej wysokości bazą pokarmową dla wielu owadów, których liczebność gwałtownie
i całej gamie zieleni, wydaje się totalnym chaosem, zaniedbaniem maleje). Wymagają jednak trochę wysiłku oraz sporo wyobraźni
i nazbyt dalekim odejściem od polecenia-przykazania o czynieniu i wiedzy gdzie, kiedy i jak je założyć oraz pielęgnować. Od siebie
sobie poddanym wszystkiego wokół, z przyrodą na czele. Jeśli dodam, że już przed wysianiem pierwszego kawalątka łąki kwietnej
na dodatek na łąkę kwietną natrafi osoba z alergią na wszelakie byłem wizualnie zadowolony i zachwycony – cudowną różnorodpyłki roślin oraz z podatnością na wstrząs anafilaktyczny po zo- nością kształtów i faktur nasion (na zdjęciu)!
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda
baczeniu jakiegokolwiek żądlącego owada, no to dyskusja może

BLIŻEJ
NATURY
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WEEKEND USTROŃSKICH RAJDOWCÓW

Świetny występ w Croatia Rally zaliczył Kajetan Kajetanowicz meldując się na 2 pozycji
w kategorii WRC 2 oraz na 8 miejscu klasyfikacji generalnej.

Jarosław i Marcin Szeja Rally Team uplasowali się na 4 pozycji Rajd Świdnicki-KRAUSE, który
stanowił pierwszą eliminację tegorocznych RSMP.pl

Łukasz Sitek i Dariusz Poloński po przygodach na OS 9 skończyli rywalizację w Rajd
Świdnicki-KRAUSE na 16 miejscu.
28 kwietnia 2022 r.

		

DHCT to widowiskowy festiwal, podczas którego można zobaczyć nietypowe
przeszkody, efektowne skoki i dzikie,
wymagające trasy. Rowerzyści ścigać się
będą w klasycznym downhillu oraz jego
miejskiej odmianie. Organizatorzy zapraszają kibiców i zapewniają, że będzie na
co popatrzeć.
30.04 13.00 Urban Downhill Zawodzie
1.05 13.00 Zawody na pump-tracku
			 rynek i Bike Park Palenica
2.05 10.00 Wyścig MTB dla dzieci
			 U Jonka na Kępie
    Treningi downhill Rynek
3.05 13.00  Zawody Downhill
Bike Park Palenica

1 marca pomiędzy Uczniowskim
Klubem Sportowym „Beskidy” Ustroń
a firmą Kubala Sp. z o.o. została zawarta
umowa sponsoringowa. Spółka Kubala
została sponsorem tytularnym, w związku
z czym Klub otrzymał nową nazwę Klub
Tenisowy Kubala Ustroń. Pod tą nazwą
grają już obecnie młodzi tenisiści amatorzy, a już 29 maja zaczną zawodowcy
z wysokich pozycji rankingów WTA
i ATP, którzy reprezentować będą Ustroń
w Lotto Superlidze: Rebecca Sramkova, Lena Papadakis, Natalia Siedliska,
Joanna Zawadzka, Julia Oczachowska,
Aleksandra Wierzbowska, Marta Leśniak, Marta Kostyuk, Lukas Rosol, Paweł
Ciaś, Jaroslav Pospisil, Artem Smirnov,
Grzegorz Panfil, Mateusz Kowalczyk,
Kamil Gajewski, Aleks Majewski, Adam
Chadaj, Illya Marchenko. Pierwszy mecz
na kortach na Brzegach już 29 maja,
a zmierzy się KT Kubala Ustroń i Advantage Bielsko-Biała. Jeden z meczów Lotto
SuperLigi (jeszcze nie wiadomo który)
przez 6 godzin transmitować będzie Polsat
Sport, transmisje z pozostałych w internecie. Więcej pisaliśmy w GU nr 14 i 15.
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

21.03-30.04			 Wystawa twórczości Elżbiety Szołomiak, Muzeum
Ustrońskie
27.04-30.06			 Wystawa malarstwa "Szeptem" Aliny Sibera,
								
Galeria Rynek 4
30.04 godz. 9.00		 Sprzątanie dzielnicy Nierodzim, zbiórka w „Olszyn								
ce”
30.04-03.05			 Ustrońska Majówka, szczegóły str. 5
30.04-03.05			 DOKA Downhill City Tour, szczegóły str. 17
2.05 godz. 10.00		 Zebranie Członków i Sympatyków Stowarzyszenia
								 Miłośników Kuźni Ustroń, Muzeum
6.05 godz. 17.00		 Zebranie mieszkańców dzielnicy Poniwiec, Nadleśnictwo Ustroń
7.05 godz. 15.00		 IV Liga mecz: KS Kuźnia Ustroń - LKS Czarni
									 Gorzyce, stadion ul. Sportowa
9.05 godz. 17.00		 Zebranie zarządu dzielnicy Zawodzie, sala sesyjna
Urzędu Miasta
11.05 godz. 17.00		 Spotkanie autorskie z Pawłem Czerkowskim pt.
									 „Śląsk Cieszyński: między balansem a bezkrytyczną
									 miłością”, Miejska Biblioteka Publiczna - Czytelnia
12.05 godz. 19.00		 Wykład Elżbiety i Andrzeja Georgów Wizerunki
									 Matki Bożej uważane przez lud za słynące łaskami
									 w diecezji bielko-żywieckiej, Czytelnia Katolicka
13.05 godz. 16.00		 Noc Muzeów

Mobilne usługi fryzjerskie
u Kasi. Zadzwoń-przyjadę!
www.okna-besta.pl ZAPRA- 505-152-958.
SZAMY – USTROŃ. 33-854Usługi stolarskie, meble z drew53-98.
na do wnętrz, altanki, wiaty,
KOMANDOR – Cieszyn, ul. domki narzędziowe, meble
Stawowa 27 – szafy, gardero- ogrodowe, domki dla dzieci,
by, zabudowy wnęk z drzwia- place zabaw i inne, www.swiatmi przesuwanymi i nie tylko... zdrewna.pl 513-263-338
Zamów bezpłatny pomiar.
RATY 0%. 728-340-518, Poszukuje opiekunki dla kobie(33) 854-22-57. www.koman- ty 82 lata, leżącej czasowo po
operacji (stan pooperacyjny).
dor.pl
Opieka na stałe, całodobowa,
Cyklinowanie bezpyłowe par- mieszkanie, wyżywienie, na
kietów, desek. Odnawianie dłuższy okres plus pensja mieschodów. 666-989-914.
sięczna. Osobę zainteresowaną
proszę o kontakt pod numerem
Bagażówka - przeprowadzki telefonu 663-026-423.
+ ekipa. Usługi transportowe.
601-478-108.
Szukam opiekunki dla seniorki, praca od 2 maja. Chętnie
Spawanie plastików. Ustroń, ul. zatrudnię Panią z Ukrainy. 33Obrzeżna. 501-444-534.
47-902-08.

OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

DYŻURY APTEK
Dyżur w godzinach 8.00-20.00

Apteki dyżurujące w niedziele i święta:
30.04				Cent. Leków MAX			ul. Daszyńskiego 1 		tel. 33 856-11-93
1.05				Centrum						ul. Daszyńskiego 8 			tel. 33 854-57-76
3.05				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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10 lat temu - 26.04.2012 r.
LAUREACI NAGRODY WOJCIECHA KORFANTEGO
Po raz dwudziesty przyznano nagrody im. W. Korfantego –
śląskiego polityka, dyktatora III Powstania Śląskiego, jednego
z przywódców międzywojennej Chrześcijańskiej Demokracji.
Nagrodą im. W. Korfantego honorowane są osoby oraz instytucje,
stowarzyszenia zasłużone dla regionu, kształtujące jego tożsamość,
a także te, których osiągnięcia Związek chce promować. Wśród
czterech laureatów wyróżniono także ustrońską ER „Równica”. Zespół otrzymał nagrodę za całokształt pracy artystycznej promującej
kulturę Śląska Cieszyńskiego w kraju i za granicą. Nagrody wręczał
przewodniczący kapituły prof. Wojciech Świątkiewicz oraz prezes
Związku Górnośląskiego Andrzej Stania, a statuetkę odebrała
szefowa ustrońskiej „Równicy” Renata Ciszewska w towarzystwie
dwóch przedstawicieli zespołu: Marty Muszer i Samuela Hławiczki.
W uroczystości wręczenia uczestniczył także przewodniczący Rady
Miasta Stanisław Malina, który wygłosił laudację, naczelnik wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Danuta Koenig a także
członek zarządu SR „Równica” Łukasz Kopyciok.
NIEZWYCIĘŻENI
W niedzielę 22 kwietnia Siła Ustroń rozegrała ostatni mecz fazy
zasadniczej Bielskiej Ligi Koszykówki z drugim w tabeli Astar
Teamem z Bielska-Białej o pierwsze miejsce w grupie. Wygrała Siła
60:48. Tym samym z kompletem punktów awansowała do najlepszej
szóstki grającej o awans. O meczu trener Siły Adam Deda powiedział:- Było to bardzo ważne dla nas spotkanie, które musieliśmy
wygrać, aby myśleć o lepszym wyniku niż w poprzednim sezonie.
W pierwszej kwarcie wyszliśmy na boisko bardzo spięci, co nie
pozwalało nam wstrzelić się w kosz. W rezultacie przegraliśmy
pierwszą kwartę 12:17. W kolejnych trzech kwartach postawiliśmy na obronę oraz indywidualne krycie najwyższego zawodnika
Astar Teamu, którego skutecznie udało nam się wyeliminować
z gry podkoszowej.
Wybrała: (lsz)
28 kwietnia 2022 r.
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ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEGO SKLEPU
Z LANYM WINEM!
• 16 kranów wina z beczki
• Szeroki wybór win

czeskich butelkowanych
• MINI DELIKATESY: Kiszonki,
bakalie, sosy, włoskie produkty
do wina, miody i wiele innych

czynne: pon.– pt. 9.00-17.00
		
sobota 11.00-18.00
Ustroń, ul. 3 Maja 2, fb:@zbeczkiwino, tel. 665 918 713

OSIEM
LISTÓW GOŃCZYCH
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie wspierani przez mundurowych z Ustronia zatrzymali 30-letniego
mężczyznę poszukiwanego ośmioma listami gończymi.

Mieszkaniec Sosnowca ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości od ponad roku, a poszukiwany był w związku
z przestępstwami, których się dopuścił. Był skazany za rozboje,
popełnione w warunkach recydywy kradzieże i kradzieże z włamaniem oraz znieważenie funkcjonariusza. 30-latek był dodatkowo poszukiwany do czterech trwających postępowań karnych
w związku z wydanymi przez prokuraturę zarządzeniami w celu
ustalenia miejsca pobytu. Przed organami ścigania ukrywał się
na terytorium Unii Europejskiej. Policjanci przez cały czas prowadzili działania zmierzające do ustalenia miejsca ukrywania się
przestępcy i jego zatrzymania. W wyniku intensywnych działań
kryminalni z cieszyńskiej komendy namierzyli sosnowiczanina,
ustalając, że wrócił do kraju na kilka dni i przebywa na terenie
jednej z posesji w Goleszowie. Policjanci podejrzewali, że poszukiwany będzie za wszelką cenę próbował uciec, zastosowali
więc szczególne środki ostrożności i przystąpili do działania.
Do zatrzymania mężczyzny doszło 21 kwietnia w godzinach
porannych. Policjanci z Cieszyna i Ustronia otoczyli dom, chcąc
uniemożliwić ewentualną ucieczkę. Groźba siłowego wejścia
do domu wystarczyła, żeby zaskoczony wizytą policjantów
poszukiwany oddał się w ręce mundurowych i nie stawiał oporu
przy zatrzymaniu. 30-latek z Sosnowca został doprowadzony
do zakładu karnego, gdzie odbędzie wcześniej zasądzone kary
pozbawienia wolności.
na podst.: cieszyn.policja.gov.pl
17/2022/7/R

Nie taki dawny Ustroń, 2017 r.

Fot. M. Niemiec
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POZIOMO: 1) pierwszy miesiąc wiosny, 8) stypendysta
ZUS-u, 9) wieś koło Zakopanego, 10) termin astrologiczny,
12) rezerwa materiałowa, 14) dolary lub euro, 15) wzorek-napis na koszulce, 16) nierób, 19) dom strażaka, 22) baśniowy
chłopiec z drewna, 23) najdłuższy lewy dopływ Wisły, 24) tytuł
w kościelnej hierarchii.
PIONOWO: 2) na kopercie, 3) rzadkie imię męskie, 4) na
towarze, 5) nienawiść siana w Internecie, 6) hodowanie ryb
w stawach, 7) pierwsze danie (wspak), 11) nie tylko na drobniaki, 13) rodzaj wyższej uczelni, 17) litera w rosyjskim alfabecie, 18) pełen ziaren, 20) święty ptak Egipcjan, 21) tabletka
na ból głowy.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy do 5 maja.

Rozwiązanie Krzyżówki Wielkanocnej

ŚWIĘTA W RODZINNYM GRONIE
Nazwiska osób, które wylosowały nagrody za rozwiązanie
Krzyżówki Wielkanocnej znajdują się na str. 8. Zwycięzców
zapraszamy po nagrody do redakcji.
28 kwietnia 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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Bramkarz Patryk Pawela 11 kwietnia obchodził 22 urodziny, a stanął w bramce Kuźni latem 2021
roku. Urodził się w Chrzanowie, jest wychowankiem Górnika Libiąż, grał w Wiśle Kraków, Sole
Oświęcim, Miedzi Legnica, Polonii Kępno i KKS Kalisz. Z numerem 12 na koszulce nieraz zadziwił skutecznością kibiców. Na zdjęciu starcie z napastnikiem ROW-u Rybnik. Fot. M. Niemiec

SOBOTNIA STRZELANINA
IV LIGA

KS Kuźnia Ustroń – MRKS Czechowice-Dziedzice 4:3 (2:2)

Minionej soboty nasi rodzimi zawodnicy podejmowali czechowicki MRKS. Przyjezdni
zawitali do Ustronia mając na swoim koncie serię trzech kolejnych spotkań bez
porażki, jednak taka passa nie mogła zrobić większego wrażenia na Kuźni. W końcu
ustronianie byli niepokonani od czterech gier!

Beskidzkie derby lepiej zainaugurowali
czechowiczanie, którzy swoją dobrą postawę w pierwszych akcjach meczu udokumentowali objęciem prowadzenia. W 5.
minucie arbiter prowadzący to spotkanie
wskazał na jedenasty metr, a przyjezdni nie
zmarnowali tak dogodnej okazji do zdobycia premierowej bramki. Dwie minuty później ich prowadzenie powinno być jeszcze
okazalsze, jednak znakomitą interwencją

popisał się wówczas Patryk Pawela. Co
się odwlecze, to nie uciecze. Kwadrans po
pierwszym trafieniu goście mieli kolejne
powody do radości, po tym jak dobrze
wykonali rzut rożny. Ustronianie ani myśleli się poddawać i już w kolejnej akcji
odpowiedzieli bramką kontaktową, której
autorem był 34-letni Michał Pietraczyk. Po
tym trafieniu podopieczni trenera Dariusza
Kłusa nabrali wiatru w żagle i poszli za

ciosem, dzięki czemu licznie zebrani kibice
byli świadkami niezwykle emocjonującego widowiska. Jeszcze przed przerwą
do wyrównania doprowadził niezawodny
w ostatnim czasie Lionel Abate, który zanotował tym samym trzecie spotkanie z rzędu
z przynajmniej jednym trafieniem. Równie
ciekawie było po przerwie, bowiem już pięć
minut po zmianie stron kapitalnym uderzeniem z rzutu wolnego popisał się Mykola
Bui. Dla ukraińskiego pomocnika było to
pierwsze trafienie w żółto-niebieskich barwach naszego czwartoligowca. Pierwsze
i od razu jakie! Po objęciu prowadzenia
ustronianie nie zwolnili tempa i już trzysta
sekund później zdobyli czwartą bramkę.
Jej strzelcem był M. Pietraczyk, który
niezwykle pewnie wykorzystał rzut karny
i zanotował tym samym swoje dziewiąte
trafienie w sezonie 2021/22. Przyjezdni
nie zamierzali odpuszczać i w 72. minucie
dopięli swego zdobywając trzecią bramkę. Na osiem minut przed zakończeniem
spotkania czechowiczanie mieli doskonałą
okazję, aby doprowadzić do wyrównania.
Rzut karny to jednak nie gol, co gością
dobitnie udowodnił P. Pawela świetnie
broniąc uderzenie z jedenastego metra.
22-letni bramkarz wpuścił co prawda aż
trzy bramki, jednak obroniony karny wraz
z jeszcze dwiema kapitalnymi interwencjami pozwoliły mu zostać jednym z pierwszoplanowych bohaterów sobotniego meczu.
Triumf Kuźni mógł być jeszcze okazalszy,
jednak uderzenie L. Abate z 84. minuty
zdołał zatrzymać golkiper przyjezdnych.
Dobra passa ustronian trwa zatem nadal
i wynosi już pięć spotkań bez porażki.
W kolejnej serii gier podopiecznych trenera
Dariusza Kłusa czeka nie lada wyzwanie,
bowiem wyjazdowa konfrontacja z liderem
rozgrywek.
KS Kuźnię Ustroń reprezentowali:
Patryk Pawela – Kamil Turoń, Konrad
Pala, Cezary Ferfecki, Bartosz Iskrzycki,
Mykola Bui, Zachariasz Mucha, Fabrice
Essama, Michał Pietraczyk (75’ Adrian
Sikora), Jakub Fiedor (70’ Filip Moiczek),
Lionel Abate.
Arkadiusz Czapek

IV Liga (Śląsk - grupa II)

Trochę starsi ustrońscy szczypiorniści, czyli Hanball Ustroń trenują w piątki o godz.19:00
w hali Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Partyzantów i zapraszają do gry wszystkich chętnych
(kobiety i mężczyzn) od 25 roku życia wzwyż. Członkowie Handball Ustroń są organizatorami
corocznego Turnieju im. Renaty Miksa-Rottermund i Jerzego Kowalczyka w Ustroniu, sami
również jeżdżą na turnieje do zaprzyjaźnionych drużyn. Ostatnio reprezentowali nasze
miasto w Tarnowie na I Memoriale Franciszka Gąsiora.
Fot. Handball Ustroń

1 KP GKS II Tychy S.A.
2 LKS Bełk
3 LKS Unia Turza Śląska
4 LKS Czaniec
5 GKS Piast II Gliwice
6 MRKS Czechowice-Dziedzice
7 LKS Orzeł Łękawica
8 LKS Drzewiarz Jasienica
9 KS Spójnia Landek
10 KS Kuźnia Ustroń
11 TS Podbeskidzie II BB S.A.
12 LKS Czarni Gorzyce
13 KS ROW 1964 Rybnik
14 LKS Unia Książenice
15 LKS Bestwina
- TS Czarni-Góral Żywiec

48
43
41
37
34
30
29
29
28
28
25
25
24
19
14
7

66:21
41:22
51:32
37:26
39:30
38:30
35:37
25:28
36:34
28:32
31:32
28:43
44:48
37:55
24:48
17:59
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