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W numerze m.in.: Czyhają na
nasze pieniądze – spotkanie
seniorów z policjantem, Będą
Ustrońskie Dożynki, Harmonogram szczepienia psów, Wieczór poezji w Galerii Kukuczków, Intymne malarstwo w Galerii Rynek, Święto Konstytucji
przy pomniku, Wspomnienie
o Rudku Sikorze, Z archiwum
Marka Świstuna, Kuźnia pokonała lidera, Trzy złota Maliny

SPRAWOZDANIA
I PLANY
Kwietniowe obrady Rady Miasta poświęcone zostały m.in. przedstawieniu sprawozdania z działalności Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. za 2021 rok oraz uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
w Ustroniu Nierodzimiu. Posiedzenie prowadził Przewodniczący RMU
Marcin Janik. W sesji uczestniczyli
wszyscy ustrońscy radni.

Jelenica w wiosennej szacie. Zdjęcie zrobione jest z pola biwakowego zwanego „U Jonka na
Kępie”, którym zarządza Nadleśnictwo Ustroń. Przypomnijmy jednak, że nazwa pochodzi
od położonego znacznie niżej (pod skrzyżowaniem ul. Jelenica z ul. Myśliwską) budynku
nazwanego gwarowo „U Jónka na Kympie”, wybudowanego w latach 20. XX w. przez Jana
Cieślara (1893-1979), ustrońskiego hotelarza i restauratora. Na początku lat 30. drewniany
obiekt został zaadaptowany na gospodę, a rozebrano go w latach 80. Nazwę odziedziczyło
popularne wśród ustroniaków i przyjezdnych miejsce do biwakowania, a jego spolszczona
nazwa powinna brzmieć „U Jonka na Kępie”.
Fot. M. Niemiec

Tvv

Fot. M. Niemiec

Na majówkę przygotowano atrakcje dla dzieci. W poniedziałek na ustrońskim rynku do
zabawy zapraszał Szymon Pilch.
Fot. M. Niemiec
5 maja 2022 r.

		

Sytuację w miejskiej spółce TBS referował jej prezes Sebastian Płonka. Na
początku swojego wystąpienia przypomniał, że odpowiada za administrowanie
i zarządzanie należącymi do gminy
Ustroń 112 lokalami, które znajdują się
na osiedlu 700-lecia przy ul. Fabrycznej
2, osiedlu przy ul. Dworcowej 3 oraz
w pozostałych mieszkaniach zlokalizowanych na terenie miasta.
(cd. na str. 4)

Nagrody dla uczestników Nocy Muzeów!
W gazecie znajduje się ulotka ze szczegółowym programem i miejscem na pieczątki.
Żeby otrzymać upominki, trzeba zebrać
stemple w 10 z 13 placówek, które biorą
udział w wydarzeniu.

1

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 przełomie kwietnia i maja
w Cieszynie przebiegał 24.
Przegląd Filmowy „Kino na
Granicy”. Impreza powróciła
po dwuletniej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa. Festiwal gromadzi fanów kina polskiego, czeskiego
i słowackiego. Ciekawostka:
trzy projekcje tegorocznego
przeglądu, odbyły się... na granicznym moście „Przyjaźni”.
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Drewniany budynek dawnego schroniska młodzieżowego
„Zaolzianka” w Istebnej, trafił
do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego. Dwupiętrowy obiekt
z podpiwniczeniem, został
wybudowany w 1927 roku.
W okresie II Rzeczypospolitej
służył organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet.
Jego członkinie przyjeżdżały
tutaj na letnie obozy.

* * *

Zanim w 1884 roku uruchomiono cukrownię w Chybiu,
cukier wytwarzała jej poprzedniczka w Suchej Górnej (dziś
Zaolzie). Kryzys gospodarczy
doprowadził do upadku zakładu. Chybską cukrownię spotkał ten sam los. Zakład został
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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 60
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.

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
zamknięte są przejazdy na ul. Krzywej oraz ul. Parkowej. Od 9
maja do 15 czerwca (włącznie) zamknięty zostaje przejazd na
ul. Armii Krajowej.
postawiony w stan likwidacji
akurat w 2009 roku, kiedy to
przypadał jubileusz 125-lecia.
Po cukrowni pozostały tylko
budynki. Kilka lat temu odkryto w nich nielegalne składowisko odpadów.

* * *

W cieszyńskim kościele parafialnym św. Marii Magdaleny,
znajduje się nagrobek księcia
Przemysława I Noszaka – jednego z najwybitniejszych władców Księstwa Cieszyńskiego.
Nagrobek został wykonany
jeszcze za życia księcia.

* * *

Stowarzyszenie Przyjaciół Rzeki Olzy organizuje trzecie sprzątanie brzegów granicznej rzeki.
Uczestnicy – udział może wziąć
każdy chętny – spotkają się 14

maja o 9.00 na parkingu pod
Wałką. Po sprzątaniu odbędzie
się rodzinny piknik połączony
z konkursami i zabawami.

* * *

Na południe od potoku Puńcówka występują łupki cieszyńskie. Ich warstwy mają
grubość do 300 metrów.
W łupkach pojawiają się żyły
skał magmowych, które znane
są jako cieszynit.

* * *

Pięć lat temu Adam Małysz
wrócił do skoków, a konkretnie
został obsadzony przez zarząd
Polskiego Związku Narciarskiego na stanowisku dyrektora
sportowego. Zajmuje się koordynacją szkolenia w kadrach
skoczków i dwuboistów klasycznych.
(nik)
5 maja 2022 r.

KRONIKA MIEJSKA
NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA
JUBILATÓW:
Stanisława Bartosik zd. Gwiazda
Hildegarda Boruta zd. Jarco
Jerzy Branc
Janina Bujok zd. Śliwka
Jan Dekarli 		
Maria Dustor zd. Cieślar
Feliksa Gadek zd. Zając
Renata Grochal zd. Runge
Anna Husar zd. Frycz 		
Renata Jahn zd. Czalon
Joanna Jończyk zd. Pieczyk
Gertruda Kłósko zd. Górniok
Władysław Kurzok
Natalia Mendrek zd. Ciemała
Stefania Młotkowska zd. Hofman
Józef Szymaniak
Magdalena Zawadzka zd. Tkocz

lat 90
lat 80
lat 85
lat 80
lat 90
lat 94
lat 91
lat 85
lat 93
lat 80
lat 80
lat 80
lat 80
lat 80
lat 93
lat 90
lat 95

WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy

112

Policja Ustroń 47 857-38-10

ul. Akacjowa
os. Cieszyńskie
ul. Harbutowicka
ul. Sikorskiego
ul. Polańska
ul. Sikorskiego
ul. Lipowska
ul. Gałczyńskiego
ul. Chałupnicza
os. Manhatan
ul. Pod Skarpą
ul. Dworcowa
ul. Różana
ul. Szeroka
ul. Lipowski Groń
ul. Parkowa
ul. Słoneczna

* * *

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.

* * *

SPOTKANIE Z MAŁGORZATĄ KIEREŚ
Gromada Górali na Śląsku Cieszyńskim zaprasza na spotkanie
z panią Małgorzatą Kiereś – dyrektor Muzeum Beskidzkiego
w Wiśle na temat „Ustrońskie sałasznictwo na kartach historii,
prezentacja unikatowych map”. Spotkanie odbędzie się 11 maja
o godz. 17.00 w Muzeum Ustrońskim. Wstęp wolny.

* * *

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

* * *

fax 47 857-38-14
Straż Pożarna Polana
		

33 854-59-98

Wodociągi

33 854-34-96

		

33 854-22-44

telefon alarmowy 994
Przedsiębiorstwo Komunalne
		

33 854-35-00

Straż Miejska

33 854-34-83

		

604-558-321

Pogotowie Energetyczne 991
		

33 857-26-00

Pogotowie Gazowe
992
PGNiG
32 391-23-03
Kominiarz
33 854-37-59
		
602-777-897
Urząd Miasta 33 857-93-00
Poradnia Rodzinna
Mickiewicza 1 537 071 063
		
33 333 60 61
		
33 333 60 63
Salus
730 300 135
		
33 333 40 35
Medica
33 854 56 16
Rodzinna Praktyka Lekarska
NZOZ Nierodzim
		
33 854 23 50

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!
Paweł Czerkowski – jeden z przedstawicieli rocznika 1988.
Od 2016 pisze felietony: wpierw na łamach lokalnego portalu,
później na blogu pt. Swoją drogą, drukują go również w prasie.
Zafascynowany twórczością Josepha Rotha odkrywa Śląsk Cieszyński na nowo. Jego centrum – Cieszyn, staje się pretekstem
do tworzenia swoistego uniwersum, gdzie na nowo odczytywane
są symbole, mity i prawdziwe wydarzenia. Snuje narrację nie
gorzej niż Alojzy Kaufmann podczas cesarskiej wizytacji. Próbuje
przekonać czytelnika, że cieszyński bukiet jest zbalansowany.
W 2021 roku wydawnictwo „Dobra Prowincja” wydaje jego
książkę „Balans. Felietony Cieszyńskie”.
18/2022/2/R

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z POMOCY

DORADCY NIERUCHOMOŚCI?

PUNKT KONSULTACYJNY
FUNDACJI ŻYCIE I MISJA

Nazywam się Dawid Zyzański

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.

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.

18/2022/1/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

5 maja 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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Strażacy ochotnicy uświetniają wszystkie obchody świąt państwowych w naszym mieście. Obecne są poczty sztandarowe ustrońskich
jednostek OSP, druhowie i druhny pełnią wartę przy pomniku, a delegacja składa kwiaty. Tak było i tym razem. Warto pamiętać, że dzień
po święcie trzeciomajowym obchodzimy Dzień Strażaka, przypadający w dniu św. Floriana, patrona strażaków.
Fot. M. Niemiec

PAMIĘTAMY O ROCZNICACH

Hymn, Rotę i melodie pieśni patriotycznych grała orkiestra dęta z Jastrzębia
pod dyrekcją Sylwestra Skrzetowskiego.

Miejskie ekumeniczne obchody święta państwowego ustanowionego na pamiątkę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1793 roku rozpoczęły się uroczystą mszą w kościele św. Klemensa. To już tradycja w Ustroniu, gdyż dla katolików 3 maja to również
święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Mszę odprawił proboszcz Parafii
Rzymskokatolickiej pw. św. Klemensa I, Papieża i Męczennika ks. Wiesław Bajger,
który wraz z wiernymi i oficjalnymi delegacjami modlił się w intencji ojczyzny
oraz tych, którzy oddali życie w jej obronie. Kazanie wygłosił ks. Michał Matuszek
z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu.

Z kościoła pod Pomnik Pamięci Narodowej obok ratusza licznie przemaszerowali mieszkańcy i turyści, dołączyło
jeszcze więcej osób. Powitał ich Szymon
Staniszewski z Urzędu Miasta. Przemówienie wygłosił sekretarz miasta Ireneusz
Staniek, podkreślając, że wydarzenia
ostatnich miesięcy uświadamiają nam
dobitnie, iż bezcenna niepodległość, suwerenność i możliwość stanowienia o
sobie nie jest nikomu dana raz na zawsze.
Trzeba o te wartości dbać codzienną pracą
i postawą.
Kwiaty pod pomnikiem złożyli radni
powiatowi: Anna Suchanek i Stanisław
Malina, przedstawiciele władz samorządowych Ustronia: sekretarz miasta

Ireneusz Staniek i wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Jolanta Hazuka, delegacja
Rady Miasta: Bożena Piwowar i Artur
Kluz, Klubu Radnych „Projekt Ustroń”:
Dorota Walker i Dariusz Śleziona, Klubu
Radnych „Ustroniacy”: Sławomir Haratyk
i Damian Ryszawy, a także duchowni,
strażacy, pracownicy Centrum Reumatologii, członkowie Prawa i Sprawiedliwości, reprezentant kombatantów, reprezentanci Chrześcijańskiego Stowarzyszenia
Ekumenicznego, Instytutu Śląska Cieszyńskiego oraz uczniowie szkół podstawowych i Zespołu Szkół Technicznych.
Przypomniano o rocznicy wyzwolenia
miasta – 1 maja i rocznicy zakończenia
bitwy pod Monte Cassino – 19 maja.

Reprezentant organizacji kombatanckich:
Związku Kombatantów Rzeczpospolitej
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych,
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów
Koncentracyjnych, Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
Fot. M. Niemiec
18/2022/4/R
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5 maja 2022 r.

Domy przy ul. Dworcowej zostaną wybudowane do końca roku. Ich mieszkańcy będą mieć
po sąsiedzku Muzeum Zabytkowych Motocykli „Rdzawe Diamenty”.
Fot. M. Niemiec

SPRAWOZDANIA I PLANY
(cd. ze str. 1)

Finanse spółki TBS za ubiegły rok przedstawiały się następująco: na dzień
31.12.2021 przychody wyniosły 1.076.178,71 zł, natomiast działalność podstawowa kosztowała 1.095.700,41 zł. Nastąpiła zauważalna, ale minimalna strata
w wynikach na sprzedaży. Pozostałe przychody spółki spowodowały jednak, że
uzyskano 352.465,03 zł zysku.

Prezes Płonka raportował, że prowadzone były bieżące prace remontowe na
osiedlach. Zasygnalizował, że niewystarczająca ilość środków, którymi dysponuje
spółka powoduje, że nie wszystkie zamierzone cele mogą być zrealizowane. Jest
to związane ze stale rosnącymi cenami
materiałów i usług w budownictwie.
Wysokie koszty generują np. remonty
balkonów na osiedlu 700-lecia. Poza
tym wszystkie konieczne naprawy oraz
obowiązkowe coroczne przeglądy techniczne, zostały wykonane.
Władzom miasta zostały przedstawione kwoty czynszu w poszczególnych
osiedlach. Najwyższe stawki obowiązują
na Osiedlu 700-lecia, gdzie mieszkańcy płacą 13,15 zł/m2. Mniejsze opłaty
uiszcza się na Osiedlu Dworcowa. Tam
opłata wynosi 10,15 zł/m2. Najniższe należności spółka otrzymuje od lokatorów
pozostałych mieszkań należących do
miasta – 6,16 zł/m2. Podwyżki czynszu
wprowadzono od kwietnia bieżącego
roku i wynoszą kolejno: Osiedle 700-lecia
– 0,95 zł/m2, Osiedle Dworcowa – 0,95
zł/m2. Czynsz nie uległ zmianie w pozostałych lokalach.
Na sytuację finansową TBS wpływa
kredyt w wysokości 5.500.000,00 zł zaciągnięty w 2003 roku na budowę Osiedla
700-lecia. Zadłużenie spółki z tego tytułu
na koniec roku wyniosło 2.025.530,15 zł.
Termin zakończenie spłaty pożyczki to
2031 rok. Oprocentowanie rat kredytu,
w wysokości 3,50% jest zmienne, zależy
od wysokości stóp procentowych na
5 maja 2022 r.

		

rynku międzybankowym. Spółka nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z
marżą wspomnianego kredytu.
W lipcu ubiegłego roku rozpoczęto
budowę kolejnego osiedla TBS przy
ul. Kościelnej. Powstanie tam 40 mieszkań, w których planowana wysokość
czynszu wynosić ma 18,16/m 2. Jeśli
chodzi o finansowanie tego projektu, to
kwota wkładu własnego spółki, w której
w większości partycypowało miasto
Ustroń, wyniosła 3.680.874,13 zł.
Sama wysokość kredytu zaciągniętego
w Banku Gospodarstwa Krajowego to
6.600.000,00 zł również z oprocentowaniem WIBOR na poziomie 3,50%. Planowany termin całkowitej spłaty zadłużenia
z tego tytułu przewiduje się 25 lipca
2051 roku. Osiedle przy ul. Kościelnej
ma zostać ukończone końcem tego roku.
Informacją, na którą czekali przede
wszystkim mieszkańcy dzielnicy Nierodzim było uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ulic Katowickiej, Wiejskiej i Zagajnik. Głos w tej sprawie zabrał Wiesław
Chmielewski z Pracowni Urbanistyczno-Architektonicznej w Rybniku, odpowiedzialny za całą koncepcję.
Wskazany rejon Nierodzimia jest korzystnie powiązany komunikacyjnie nie
tylko z lokalnymi, ale także ponadlokalnymi układami dróg. Znajduje się tu
pierwsze ważne skrzyżowanie od strony
Katowic, a odległy stąd o 3 km duży
węzeł drogowy łączy Polskę z Czechami
i Słowacją. Jest to główny powód, dla

którego w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Ustroń cały obszar
objęty planem wskazano do przekształceń
w kierunku aktywności gospodarczych.
Oznacza to, że mogą być tu lokalizowane
działalności usługowe, handlowe, wytwórcze, centra logistyczne, bazy, składy,
tereny wystawiennicze i targowe.
Odpowiadając na te wytyczne, a także walory omawianego obszaru Nierodzimia autorzy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego z inż.
Chmielewskim na czele zaproponowali
koncepcję funkcjonalno-przestrzenną.
W uzasadnieniu uchwały czytamy m.in.:
– w otoczeniu istniejącego budynku
usług gastronomii po wschodniej stronie
ul. Szerokiej, oraz realizowanej stacji
paliw po zachodniej stronie tej ulicy
wskazano tereny dla lokalizacji zespołu
budynków usług handlu i gastronomii
oraz działalności uzupełniającej,
– wzdłuż ul. Katowickiej zaplanowano
możliwość uzupełnienia istniejącej zabudowy w kierunku usługowym z preferencją obsługi komunikacji samochodowej;
– wzdłuż ulicy Zagajnik po jej wschodniej stronie zaplanowano zabudowę
mieszkaniowo-usługową nawiązując do
formy zabudowy istniejącej wzdłuż ulicy
Wiejskiej i przy ulicy Zagajnik;
– w nawiązaniu do wyżej wymienionej projektowanej zabudowy usługowej
i mieszkaniowo-usługowej zaplanowano enklawę terenów przeznaczoną dla
obsługi działalności gospodarczych. Są
to tereny, na których możliwa będzie lokalizacja szeregu przedsięwzięć związanych z funkcją obsługi takich jak: centra
biurowe, badawcze, szkoleniowe i konferencyjne, centra logistyczne i usługowe,
w tym handlu hurtowego, giełdowego
i sprzedaży samochodów, tereny targowe
i wystawiennicze,
– pomiędzy zabudową usługową
i obsługi działalności gospodarczych
a zabudową mieszkaniowo-usługową
zaplanowano pasy zieleni izolacyjnej,
jako element kompozycji urbanistycznej
oraz odizolowanie terenów o różniących
się funkcjach,
– w rejonach skrzyżowań ulic zaplanowano 5 terenów zieleni urządzonej wchodzących w skład przestrzeni publicznych
na obrzeżach usług komercyjnych.
Uwagi do planu złożyło dwóch mieszkańców, których plan dotyczył bezpośrednio z powodu posiadania przez nich
działek w przekształcanym rejonie Nierodzimia. Uwzględnienie uwag przez
Burmistrza nie zmieniło jednak funkcji
terenów i nie wprowadziło zmian w
zaplanowanym projekcie zagospodarowania przestrzennego. Radni jednogłośnie zgodzili się z rozstrzygnięciem
burmistrza.
W kolejnych numerach GU przedstawimy pozostałe punkty porządku obrad,
m.in.: ocenę zasobów pomocy społecznej
za rok 2021, petycje mieszkańców oraz
sprawozdanie z działalności miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunalnego, które
także zostało przedstawione podczas
ostatniej sesji RM.
Mateusz Bielesz
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WSPOMNIENIE O RUDKU SIKORZE
Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.

To przesłanie ks. Twardowskiego tak bardzo utkwiło
mi w pamięci, kiedy myślę
o moim zmarłym, starszym
bracie Rudku, o naszym dzieciństwie spędzonym jeszcze
w starym domu z XIX wieku
pod rozłożystym, dużym orzechem na Gojach, o wspólnych
pracach na gospodarstwie ale
też zabawach i wyprawach
na Kopieniec, gdzie rosły poziomki, o wspólnym starym
rowerze marki Simon Suhl,
którym woził mnie do szkoły
oraz o wspólnie spędzonej
młodości już w nowym domu
rodzinnym.
Śp. Rudolf Sikora urodził się 1 marca 1947 roku
w Ustroniu jako syn Jana i Heleny z d. Cieślar. Zmarł 22 marca
br. w wieku 75 lat w Klinice Kardiologii w Katowicach. Był
trzecim z naszego rodzeństwa, po barcie Jurku i siostrze Joannie,
zaś ja i siostra Zosia byliśmy od niego młodsi. Po ukończeniu
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu podjął naukę w Szkole
Rzemiosł Budowlanych, jednak Jego marzeniem była praca
w charakterze kierowcy i w zawodzie tym pozostał. Już w 1965
roku jako 18-latek zatrudnił się jako kierowca wywrotki marki Star
w Przedsiębiorstwie Transportu Przemysłu Węglowego w Rybniku
i tam czasowo zamieszkał. Pamiętam, że często przyjeżdżał z materiałami do Ustronia Zawodzia, gdzie budowane były domy wcza-

sowe. Wówczas będąc ostatnim kursem odwiedzał nas na Gojach.
W latach 1970-1980 pracował w ustrońskim Budopolu jako kierowca autobusu. Pasażerowie zapamiętali go jako sumiennego
i zawsze punktualnego kierowcę, jeżdżącego rozważnie i bezkolizyjnie, chociaż niebezpiecznych sytuacji drogowych było
wiele. Długo rozpamiętywali zdarzenie z lat 80 w Pawłowicach,
kiedy zimą wcześnie rano na oblodzonej Gierkówce samochód
osobowy jadący przed jego autobusem wpadł w poślizg i stanął
w poprzek jezdni. By uniknąć zderzenia go Rudek zjechał na pas
rozdzielający, co groziło wywróceniem autobusu, jednakże i wówczas potrafił bezkolizyjnie wymanewrować. W latach 1985-88 Rudek przewoził autobusem 6-letnie dzieci z Hermanic, Nierodzimia
i Lipowca na os. Manhatan, gdzie w X bloku na parterze mieściła
się tzw. zerówka. Zawsze uczynny dla pasażerów powtarzał, że
przekazane dobro wraca się trzykrotnie. Za wzorową pracę kierowcy był kilkakrotnie nagradzany przez dyrekcję Budopolu oraz
otrzymał order resortu budownictwa. Kiedy w 1989 r. na budowie
mojego domu doznał nieuleczalnego urazu lewej dłoni, nie mógł
już pracować jako kierowca autobusu. Mając duże zdolności
manualne szybko przekwalifikował się z kierowcy na stolarza,
a także cieślę i ślusarza. Był człowiekiem, którego określa się
jako „złota rączka”. Dewizą jego była dokładność i sumienność.
Uroczystość pogrzebowa odbyła się 30 marca w kościele
ewangelickim pw. Apostoła Jakuba. Liczny kondukt żałobny na
czele z ks. Dariuszem Lerchem z udziałem członków rodziny,
sąsiadów i przyjaciół chcących oddać ostatni hołd Jego zacnej
pamięci podążył na miejsce wiecznego odpoczynku – cmentarz
ewangelicki, gdzie spoczął w grobie rodzinnym.
Rudku, zawsze służyłeś nam fachową i mądrą radą oraz pomocą
w trudnych chwilach. Dziękujemy Ci i będziemy o Tobie pamiętać.
Józef Jan Sikora

Dzieci z Hermanic, Nierodzimia i Lipowca dowożone przez Rudolfa Sikorę do „zerówki” mieszczącej się na os. Manhatan.

CEEB - ZŁÓŻ DEKLARACJĘ
1 lipca 2021 roku ruszył powszechny spis źródeł ciepła, o którym musi
pamiętać każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu, który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW. Złożenie deklaracji do Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest obowiązkowe. Wszelkie
informacje dostępne są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow…

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu
termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. poz.
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2127] utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB) i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających
budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie
odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Czym jest deklaracja? To rodzaj ankiety w której podaje się: - imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres
miejsca zamieszkania lub siedziby; - adres nieruchomości, w obrębie której
eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw; - informacje
o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła
lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych
w nich paliwach; - numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
- adres e-mail (opcjonalnie).
5 maja 2022 r.

Panorama Ustronia ze zbocza Kopieńca, 1930 r. W centralnej części zdjęcia widoczne dwie wille na Wyrchowinie (z mansardowym dachem
i facjatkami). Z lewej strony willa „Pod Jelenicą” Anny i Aloisa Bialasów, z prawej willa „Jutrzenka” Zuzanny i Karola Sztwiertniów. Na
horyzoncie pasmo Lipowskiego Gronia i fragment Równicy.
Fot. Tadeusz Kubisz. Archiwum Marka Świstuna

Z ARCHIWUM MARKA ŚWISTUNA
Niedawno dotarła do mnie smutna wiadomość o śmierci Marka
Świstuna z Bielska-Białej. Długoletni współpracownik „Pamiętnika Ustrońskiego” zmarł 22 kwietnia 2022 r., przeżywszy 75 lat.
Znakomitej jakości fotografie dokumentujące międzywojenny
Ustroń, pochodzące z jego rodzinnego archiwum, mogliśmy wielokrotnie podziwiać w naszym wydawnictwie.
Z wykształcenia był mgr. inż. chemikiem, projektantem zabezpieczeń przeciwpożarowych i BHP, a z zamiłowania pasjonatem
historii i dziedzictwa kulturowego Śląska Cieszyńskiego. Jego
dziadek, artysta fotograf Tadeusz Kubisz, nazywany „legendą
cieszyńskiej fotografii”, w 1922 r. założył w Cieszynie przy placu
św. Krzyża 1 Zakład Artystyczno-Fotograficzny Pejzaży, Portretów
i Powiększeń. Kontynuatorką pięknych tradycji atelier Tadeusza
Kubisza była Marta Kubisz-Świstun, matka pana Marka, która
wraz z jego młodszym bratem Jackiem Świstunem prowadziła
zakład do 1998 r. Trzeba też wspomnieć o dwóch innych przodkach
Marka Świstuna – nauczycielach, zasłużonych dla naszego regionu
na niwie oświaty i kultury. Prapradziadek Jan Śliwka, urodzony
w Ustroniu w przysiółku Lachowice na Zawodziu Dolnym, był
autorem pierwszych polskich podręczników dla szkół ludowych
na Górnym Śląsku. Z kolei pradziadek Jan Kubisz zasłynął jako
autor słów pieśni, hymnów Śląska Cieszyńskiego – „Płyniesz
Olzo” i „Ojcowski dom”.
W 2011 r. Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego wraz z Towarzystwem Miłośników Ustronia zorganizowało wystawę „Dawny
Ustroń i okolice w fotografii Tadeusza Kubisza”, której byłam
kuratorem. Prezentacja cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem.
Pan Marek wypożyczył na wystawę nie tylko wiele zdjęć dziadka,

Willa „Wanda” w Ustroniu Brzegach, należąca do rodziny Wojnarów,
około 1936 r.
Fot. Tadeusz Kubisz. Archiwum Marka Świstuna

Kogo dotyczy deklaracja? Każdego właściciela lub zarządcę budynku
lub lokalu, który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.
Kiedy składam deklarację? Od 1 lipca 2021 r.
Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni. W przypadku budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy.
Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za
jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!
Jak możemy złożyć deklarację? W formie elektronicznej – preferowany sposób, którego funkcjonalność umożliwia proste i szybkie
wypełnienie dokumentu. Deklaracje możemy składać za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego CEEB. Składanie deklaracji wdrażane
zostało zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, przy użyciu Profilu

Zaufanego (bezpośrednie połączenie do systemu Węzła Krajowego).
Profil zaufany w ramach węzła krajowego jako sposób uwierzytelniania
jest obecnie systemem w pełni działającym i wykorzystywanym przez
instytucje oraz obywateli. Niezależnie od Profilu Zaufanego Węzeł Krajowy umożliwia korzystanie z dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.
W formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo
złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Ustroń w godzinach pracy urzędu.
Wszelkie pytania w tej sprawie należy kierować DO PRZEDSTAWICIELI GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl. Informacje dodatkowe: https://www.
gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
Pliki do pobrania: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

5 maja 2022 r.

		

ale również cenne archiwalia dokumentujące działalność zakładu
Kubiszów, w tym zabytkowe fotoaparaty. Dzięki tym unikatowym
eksponatom udało się zaaranżować studio i ciemnię fotograficzną.
Pokłosiem tego projektu był obszerny materiał historyczny, zamieszczony w 15 tomie „Pamiętnika Ustrońskiego”, wzbogacony
opracowanym przez niego drzewem genealogicznym swej rodziny.
Do archiwum Marka Świstuna będziemy jeszcze nieraz wracać,
bowiem w ostatnich latach udostępnił nam kolejne serie fotografii
Tadeusza Kubisza, zachowane w postaci szklanych klisz.
                                                              Bożena Kubień
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Oprawę muzyczną zapewnił czteroosobowy zespół z Trójwsi „Strange” wykonujący własne
kompozycje, w których brzmiały ważkie problemy i dylematy codzienności. L. Szkaradnik

MAKSIMUM WRAŻEŃ
Wydaje się, że z chwilą likwidacji największego zakładu przemysłowego naszego
miasta Kuźni Ustroń ta dzielnica straciła swój dawny klimat, ale na terenie pofabrycznym działa sporo mniejszych firm, powstała też infrastruktura handlowo-usługowa
i mieszkania. Dla mnie największą niespodzianką na tym terenie stała się ostatnio
nowa placówka kultury – Galeria Kukuczka, mieszcząca się w dawnych parterowych
pofabrycznych budynkach przy ul. Kuźniczej 4 D. Tymczasem wnętrze nieoczekiwanie
fascynuje wysublimowaną scenerią i pełnym profesjonalizmem.

Galeria jest własnością Bożeny i Jana
Kukuczków, kolekcjonera sztuki i biznesmena, który od niemal czterech dekad gromadzi obrazy, rysunki i grafiki. Działający
przez kilkanaście lat jego salon wystawowy
w Istebnej Jasnowicach zachęcał miłośników wydarzeń kulturalnych nie tylko ciekawą ekspozycją artystów wypowiadających
się w różnych dziedzinach twórczych,
lecz także cyklicznymi wieczorami sztuki.
Przez lata to niezwykłe miejsce wzbogacało się o kolejne zbiory artystów polskich
i zagranicznych, gromadząc koronki Beaty
Legierskiej, ceramikę Justyny Łodzińskiej,
płótna Mazusia, Maśluszczaka, Chomiczewskiego, Lechoszesta, Jakubczaka
i wielu innych.
I oto jesienią ubiegłego roku Galeria
Kukuczka znalazła się w naszym mieście, co prawda nieco na uboczu, lecz kto

raz był uczestnikiem spotkania ze sztuką
w tym nastrojowym miejscu, ten z pewnością będzie tam powracał.
22 kwietnia urządzono w galerii Wieczór Poetycko-Muzyczny zorganizowany
wraz ze Chrześcijańskim Stowarzyszeniem
Ekumenicznym i Księgarnią św. Jacka, na
który licznie przybyli miejscowi miłośnicy
kultury z burmistrzem Przemysławem Korczem. Gości powitali: gospodarz galerii,
a w imieniu CHSE, jego poprzedni prezes
Marcin Janik, obecnie przewodniczący
Rady Miasta. Wystawę prac Stanisława
Mazusia, malarza związanego z naszym
regionem, twórcy cenionego w kraju i za
granicą omówił historyk sztuki, dr Michał
Kawulok. A, że „poezja to mówiące malarstwo, a malarstwo – milcząca poezja“,
a zatem i na tym spotkaniu nastąpiła symbioza tych niezwykłych sztuk. Pod auspi-

Przybyło kilkadziesiąt osób z kręgu władz samorządowych i środowisk kultury. Fot. L. Szkaradnik
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cjami lirycznej muzy wystąpili ks. prof.
Jerzy Szymik i ks. dr Bartłomiej Kuźnik.
Pierwszy z nich zaprezentował swój zbiór
wierszy powstałych w ostatnich latach
pt. „Ogród”, w którym autor wyczulony
na problemy dzisiejszego świata, celnie
i dosadnie je przedstawia, ale jednocześnie
z wrażliwością ogrodnika stara się chronić
to co w nas delikatne, ulotne i kruche.
Drugi mistrz pióra powiedział, że poezja jest dla niego miejscem odpoczynku
i przedstawił kilka sugestywnych liryków
z tomiku „Wiklina”. J. Szymik powiedział
na poprzednim spotkaniu, że po poezji spodziewa się: po pierwsze – odkrywczości,
po drugie – zagęszczenia, tzn. minimum
słów i maksimum znaczenia i po trzecie –
świeżości językowej, a poezja B. Kuźnika
bez wątpienia spełnia wszystkie te warunki.
Poeci na przemian przedstawiali swoje
wiersze, które skłaniały do przemyśleń,
a nieraz wywoływały serdeczny uśmiech.
Zawierały one treści osobiste, lecz uniwersalne zarazem, gdzie prostota przekazu
sąsiaduje z mistrzowską celnością słowa.
Księża z łatwością nawiązywali kontakt
z audytorium okraszając utwory anegdotami i komentarzami.

Poeci na przemian przedstawiali swoje
wiersze, które skłaniały do przemyśleń,
a nieraz wywoływały serdeczny uśmiech.
Fot. L. Szkaradnik

Oprawę muzyczną zapewnił czteroosobowy zespół z Trójwsi „Strange” wykonujący własne kompozycje, w których
brzmiały ważkie problemy i dylematy
codzienności. Jedną z nich było premierowe wykonanie utworu „Wolności smak”,
zainspirowanego obecną sytuacją na Ukrainie. Otóż założyciel, a zarazem lider grupy
Artur Kupczyk z zawodu jest kucharzem
i od pierwszych dni wojny starał się pomagać uchodźcom gotując potrawy na granicy
polsko-ukraińskiej.
Księgarnia św. Jacka, wydawca tomików
poetów – gości wieczoru zorganizowała
stoisko z wydawnictwami, a gospodarz
Jan Kukuczka zapewnił wykwintną i oryginalną wieczerzę. Na Wieczór Poetycko-Muzyczny do Galerii Kukuczka przybyło
kilkadziesiąt osób opiniotwórczych z kręgu
władz samorządowych i środowisk kultury, którzy po uroczystości wyrażali jak
najbardziej pochlebne zdanie o tej nowej
w naszym środowisku placówce i należy
mieć nadzieję, że jej aktywność będzie
zauważana i wspierana.
Lidia Szkaradnik
5 maja 2022 r.
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9

10

5 maja 2022 r.

Przyjaciele składają gratulacje artystce, która tworząc, nie pragnie być wyrazicielem zbiorowej, społecznej świadomości. Nie dręczy jej poszukiwanie nowego wyrazu swojej epoki.
Chce wyrazić wizualnie myśl, emocję, ideę, co daje szansę wyrażenia siebie. Fot. M. Niemiec

SZTUKA? PO CO TO KOMU?

wernisaż obrazów Aliny Sibery. Artystka
od 19 kwietnia brała udział w plenerze
malarskim w Wiśle, poprzedzającym
Festiwal Słowa im. Jerzego Pilcha Granatowe Góry. Na wystawę przyjechali
do Ustronia artyści, z którymi tworzyła
w Muzeum Magicznego Realizmu „Ochorowiczówka”. Do Małgorzaty Stępniak,
Ilony Herc, Anety Jaźwińskiej, Marty
Węg, Moniki Ślósarczyk, Stanisława Chomiczewskiego, Pawła Kotowicza, Mariana
Danielewicza, Krzysztofa Pasztuły, Piotra
Pilawy dołączył Maestro Leszek Żegalski,
który nie brał udziału w plenerze, ale jest
częstym gościem w Ustroniu – rodzinnym
mieście. W jeszcze innej roli występował
uczestnik wiślańskiego pleneru Robert
Heczko, który przedstawia w Galerii
Rynek twórczość artystów i wręcza im
autorskie linorytowe portrety.
Na wernisaż pięknej wystawy Aliny
Sibery przyszło wiele osób, wśród nich
burmistrz Przemysław Korcz, przewodniczący Rady Miasta Ustroń Marcin Janik,
radny Ustronia Dariusz Śleziona, naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu

Trudno znaleźć zadowalającą definicję pojęcia „sztuka”. Wiele osób chce uchwycić
jej sens i cel, ale wszystko to jakieś takie skomplikowane. Nie da się zaprzeczyć,
że odkąd staliśmy się ludźmi zaczęliśmy tworzyć coś, co nie jest nam niezbędne
do życia. Najstarsze petroglify, czyli rysunki naskalne pochodzą sprzed niemal 12
tys. lat, choć ostatnio przy zastosowaniu nowych technologii datowania, mówi się
nawet o prawie 15 tys. lat.

Ciekawie definiuje sztukę Agnieszka
Morawińska w artykule, który ukazał się
w kwartalniku „Kultura Współczesna.
Teorie. Interpretacje. Praktyka”, wydawanym nieprzerwanie od 1993 roku najpierw przez Instytut Kultury, a od 2003
roku przez Narodowe Centrum Kultury:
W każdej epoce i sytuacji ludzie tworzyli
nie tylko użytkowe przedmioty i narzędzia,
ale i klasę przedmiotów wykraczających
poza praktyczną codzienność, sięgających
w sferę magii i metafizyki, zawierających
w sobie błagania i zaklęcia, świadectwa
i akty wiary, dokumenty wielkich odkryć
z dziedziny wiedzy o świecie, dzieła służące perswazji i agitacji, wyrazy zachwytu
i rozpaczy, zrodzone z emocji i budzące
emocje. Ta klasa przedmiotów tworzonych
w najróżniejszych technikach, z różnych

materiałów – to dzieła sztuki, przedmioty
najbardziej tajemnicze i zdumiewające,
obciążone największą liczbą znaczeń –
łącznie z przypisywaną im często zawrotną wartością materialną nieproporcjonalnie wielką w stosunku do wartości
materiału z jakiego zostały zrobione.
To ostatnie może przemówić do osób
pragmatycznych, bo tak, sztuka to również sposób na inwestowanie pieniędzy.
Zatem niemądrze jest ignorować sztukę.
Nieracjonalne jest niesłuchanie muzyki,
niechodzenie na spektakle teatralne i nieodwiedzanie galerii sztuki. Zwłaszcza gdy
wszystko to mamy na wyciągnięcie ręki
i w najwyższej jakości.
W piątek 29 kwietnia w Galerii Rynek
Kazimierza Heczko zjawiła się elita polskich malarzy, a okazją do spotkania był

Goście Galerii Rynek z przyjemnością oglądali obrazy. Widać w nich pasję autorki, którą jest
człowiek. Malarka stara się też nie doprowadzać do takiego stopnia jawności, która zatracałaby element tajemnicy.
Fot. M. Niemiec
5 maja 2022 r.

		

i Turystyki Urzędu Miasta Barbara Niemczyk, ustrońscy artyści, miłośnicy sztuki
z naszego miasta i nie tylko. Nikt nie mógł
przejść obojętnie obok obrazów olejnych,
przywodzących na myśl mistrzów holenderskich, ale w słonecznej odsłonie. Alina
Sibera ma nawet w dorobku swoją własną „Dziewczynę z perłą”. Bohaterkami
obrazów są głównie kobiety, ale też ich
bielizna, ubrania i pościel. Nie brakuje
portretów mężczyzn, ale jak powiedziała
artystka, to nie tak interesujące modele, bo
nie można ich przebrać w fatałaszki i mają
mniej ciekawe włosy. Obrazy Aliny Sibery
są intymne, opowiedziane szeptem. Alina
Sibera podkreśla, że chce nadawać swoim
obrazom formę czystą, prostą i jasną, zrozumiałą dla każdego, kto zechce poświęcić
jej trochę uwagi. Deklaruje entuzjazm dla
starej tradycji malarskiej.
Do wystawy wydano katalog, który
zawiera reprodukcje obrazów, słowo od
autora i tekst Jerzego Dudy-Gracza na
temat malarstwa Aliny Sibery, autorki ponad 40 wystaw indywidualnych
oraz współautorski ponad 80 zbiorowych
w kraju i za granicą.
Monika Niemiec
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Policjant przekazywał cenną wiedzę, która z pewnością nie jest powszechnie znana, a słuchacze z przejęciem relacjonowali różne przypadki oszust.
Fot. L. Szkaradnik

CZYHAJĄ NA NASZE PIENIĄDZE
KRADZIEŻE
NA WYRWĘ I KIESZONKOWE

Kradzieże i napady są nie tylko częstą
fabułą filmową, ale zdarzają się na co
dzień i może się to przytrafić każdemu na
ulicy, w sklepie, czy we własnym domu,
a nawet w cyberprzestrzeni. A że najbardziej narażeni na takie ataki są najsłabsi,
a zatem Rada Seniorów Miasta Ustroń urządziła spotkanie z policjantem mł. asp. Sebastianem Marko, zatrudnionym w Komendzie Policji w Cieszynie na temat oszust,
których ofiarą padają najczęściej seniorzy.
Do MDK „Prażakówka” przybyło niewiele
osób, lecz wszyscy uczestnicy żywo reagowali na każdy opisywany przez prelegenta
przypadek przytaczając różne zdarzenia
z autopsji lub historie zasłyszane. Policjant
rozpoczął od omawiania bezpieczeństwa na
drodze, przestrzegając przed tzw. kradzieżą
na wyrwę, kiedy sprawca wyrywa torebkę
i ucieka. Uczestnicy zapytani jak takie
zdarzenie minimalizować, sami odpowiedzieli że najlepiej nosić torbę przez ramię.
Popularne są też kradzieże kieszonkowe,
zwłaszcza że wiele osób nie zabezpiecza

portfela czy komórki, które znajdują się
na wierzchu kosza lub w tylnej kieszeni
spodni, a najlepiej nosić cenne przedmioty
w wewnętrznej kieszeni ubrania.

POLOWANIE
NA KARTY BANKOMATOWE

Jeśli ktoś posiada kartę bankomatową, to
nigdy nie należy pisać na niej numeru PIN,
gdy nie potrafimy go zapamiętać, bo okazja
czyni złodzieja. Lepiej mieć łatwy dla nas
zestaw cyfr np. datę urodzin bliskiej osoby.
Zagrożeniem może być też coraz bardziej
popularny terminal przenośny, a jest on
malutki i mieści się w dłoni. Wykorzystują
to oszuści zbliżając go do torebki, w której
znajduje się portmonetka z kartą bankomatową czy do telefonu ofiary i przejmują
z niego określoną kwotę. Aby temu zapobiec można zakupić etui, które chroni kartę.

RATUNKU! POMOCY!

Jaka jest najlepsza forma obrony podczas napaści? Głośne zawołanie: Ratunku!
Pomocy! Jeżeli krzyk nie pomaga, bo nikt
nie reaguje, to lepiej poświęcić telefon,
dokumenty, czy pieniądze, gdyż zdesperowany złodziej może zaatakować i warto

chronić przede wszystkim zdrowie. Płacąc
w sklepie kartą należy zawsze nakrywać
dłonią terminal podczas pisania PINu
i patrzeć także na widniejącą kwotę na terminalu, bo może być wypisana błędnie. Nie
powinno się brać do sklepu dużej kwoty,
jeśli nie ma takiej potrzeby, bo to może być
ryzykowne. Gdy pieniądze są widoczne
w portfelu, to złodziej łatwo znajdzie jakiś
sposób i z tego skorzysta. Jeśli zgubimy dowód osobisty trzeba ten fakt jak najszybciej
zgłosić do banku i każdy bank zablokuje
nasz dokument, więc nikt nie może się nim
posłużyć w celu wyłudzenia na nasz koszt
kredytu. Podobnie należy postępować
w razie zguby karty bankomatowej. Gdy
dowód osobisty zostanie skradziony, to po
zgłoszeniu sprawy do banku należy jeszcze
poinformować policję, która rozpocznie
stosowne czynności.

WNUCZEK W OPAŁACH

Następnie policjant omówił metodę
wyłudzania pieniędzy przez oszustów „na
wnuczka”. Okazuje się, że wszyscy o tym
słyszeli, takie przypadki są stale nagłaśniane, a jednak nadal są osoby, które dają
się na to nabrać i tracą sporo pieniędzy.
W grę wchodzą emocje, socjotechnika
rozmowy za pomocą których oszuści
potrafią tak zmanipulować starsze osoby,
że mimo iż wiedziały o takich sposobach
nieraz zostają kolejną ofiarą wyłudzenia
dużych kwot. Czasem jest to metoda
„na policjanta” lub „pracownika banku”.
Oszust dzwoni i przekonuje, że nasze
pieniądze na koncie nie są bezpieczne,
podaje alternatywny numer konta do
przelania środków i w ten sposób wiele
osób też traci całe oszczędności. Należy
być ostrożnym i trzeba pamiętać, że policjant czy inny urzędnik nigdy nie żąda
pieniędzy, a pracownicy banku nie chcą,
aby podać im login czy hasło do konta.

PODEJRZANE LINKI

Coraz bardziej popularne są oszustwa
poprzez esemes. Nie klikajmy nigdy
w podejrzane linki, bo to może spowo-

Linoryt to taka jakby pieczątka, a mówiąc bardziej profesjonalnie technika graficzna, należąca do technik druku wypukłego. Linorytem nazywamy też pracę wykonaną tą techniką. Jeśli ktoś chciałby zrobić sobie linoryt, musi zaopatrzyć się w kawałek linoleum oraz dłuta, rylce,
nożyki do wycinania wzoru. Gotową matrycę pokrywa się farbą drukarską i już można odbijać wzór na papierze. Linoryt jest stosunkowo
młodą techniką, bo pierwszy raz zastosowano ją pod koniec XIX wieku do zdobienia tapet, a artyści zaczęli rzeźbić w linoleum dopiero na
początku XX wieku. Sięgnął po nie również Robert Heczko, znany przede wszystkim z obrazów olejnych, i w jego pracowni powstały ciekawe
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dować instalację na komórce lub komputerze złośliwego oprogramowania dzięki czemu oszust widzi nasze operacje,
a więc łatwo pozna nasz login i hasło,
może przejąć całe środki finansowe z naszego konta bankowego. Okazuje się, że
możemy sami się zorientować, czy nasza
komórka została „zhakowana”. Jest takie
podstawowe narzędzie: na komórce należy
wpisać *#21# i nacisnąć zadzwoń, wtedy
pojawia się kod MMI i jeśli pojawi się
informacja: przekierowanie połączeń bezwarunkowo, to można wyłączyć tę usługę.
Popularne są esemesy premium, lecz
należy być ostrożnym, bo to też jest zagrożenie utraty sporej kwoty, gdy damy się
wciągnąć w różne zabawy. Niebezpieczne są również telefony z egzotycznych
państw, gdyż czasem kilka sekund kosztuje
kilkaset złotych, a za dłuższe rozmowy
rachunki mogą być horrendalne. Najlepiej
takich nieznanych numerów nie odbierać.

WSZYSCY JESTEŚMY
INWIGILOWANI

Zdarza się, że na nasze komórki często
dzwonią firmy reklamowe, a skąd mają
nasze numery? Sami je udostępniamy. Są
różne aplikacje w telefonach i mają one regulaminy, których najczęściej nie czytamy,
lecz je akceptujemy. A operator ma zawsze
na końcu informację, że może nasze dane
adresowe odsprzedawać. Wszyscy jesteśmy inwigilowani, co można sprawdzić w
ten sposób, że jeśli rozmawialiśmy z kimś
przez telefon na jakiś temat np. wózków
dziecięcych, to wchodząc w mediach społecznościowych od razu można zauważyć
reklamę wózków, mimo iż nigdy nie korzystaliśmy w komputerze z takich ofert.

przemyśleniu sprawy w domu okazuje
się, że dany towar można nabyć w innym
miejscu o wiele taniej, warto wiedzieć, że
do dwóch tygodni można produkt zwrócić.
Trzeba go zapakować, załączyć do paczki oświadczenie odstąpienia od umowy
i wysłać na adres firmy sprzedającej towar,
który zawsze widnieje na umowie. Policjant
przekazał wszystkim uczestnikom druk
„Oświadczenia o odstąpieniu od umowy
zawartej na odległość lub poza zakładem
przedsiębiorstwa” oraz reklamówkę stanowiącą przestrogę przed różnego rodzaju
oszustwami z numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220, gdzie też można
uzyskać pomoc. Jeden z uczestników, emerytowany policjant Józef Sikora bardzo
sugestywnie przedstawił przebieg pokazu
sprzedaży produktów medycznych, którego
był uczestnikiem. Była to przestroga przed
pochopnymi decyzjami, co wiąże się ze
sporymi wydatkami. Prelegent przestrzegał,
że lepiej nie zawierać umowy ubezpieczenia ruchomości lub nieruchomości na
odległość, bo choć składka jest niższa, to
często po wypadku mogą być problemy
z odzyskaniem kwoty należnej za poniesione szkody. Najbezpieczniej korzystać
z usług zaprzyjaźnionego agenta na miejscu.

OFERTY MATRYMONIALNE
„MILIONERÓW”

Seniorzy powszechnie posługują się internetem, więc jednym z zagrożeń są oferty
znajomości, często osób zza granicy, które
najczęściej otrzymują kobiety. Bogaci,
przystojni mężczyźni pragną nawiązać znajomość, co z czasem nieraz przekształca się
w coraz większą zażyłość. Oszuści najczęściej korespondują z kilkoma osobami na raz,
podając na swój temat fałszywe informacje
i fotografie. Rozkochują oni swoje ofiary,
a następnie w różny sposób wyłudzają pieniądze lub inne wartościowe ruchomości
i nieruchomości. Często zakochane w swoim oprawcy osoby tracą majątek, a również
cierpią emocjonalnie.
Spotkanie było bardzo pouczające i choć
z pewnością nie wyczerpało wszystkich
sposobów dokonywania oszustw wobec
seniorów i możliwości obrony oraz minimalizowania ich skutków, to z pewnością
uczestnicy uzyskali sporo cennych informacji i będą bardziej wyczuleni wobec
oszustów. Mamy nadzieję, że Czytelnicy
również skorzystają z tych cennych ostrzeżeń i dzięki popularyzacji tej problematyki
zminimalizuje się ilość poszkodowanych.
Lidia Szkaradnik

POKAZY PRODUKTÓW
– WYJĄTKOWA OFERTA

Popularne jest zachęcanie seniorów na
pokazy różnych produktów najczęściej leczniczych, bo ta grupa wiekowa jest zawsze
nimi zainteresowana. Na organizowanych
spotkaniach są one sprzedawane na raty
poprzez jakiś bank. Gdy po zakupie, po

portrety Jana Wantuły i prof. Jana Szczepańskiego. Owocem współpracy z Kazimierzem Heczko są zaproszenia na wystawy organizowane
przez Galerię Rynek, które ustroński malarz wykonuje właśnie techniką linorytu. Odbitki w formie plakatów można podziwiać przed wejściem do Galerii na pierwszym piętrze budynku biblioteki miejskiej. Podczas wernisaży autorzy wystaw otrzymują na pamiątkę oprawioną
grafikę z przełamaną matrycą, co oznacza, że nikt już nie będzie mógł zrobić kolejnych odbitek. Niepowtarzalne portrety oddają charakter
przedstawionych artystów i zawierają rozpoznawalne elementy ich twórczości, mimo iż autor ma do dyspozycji jedynie dwa kolory. (mn)
5 maja 2022 r.
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Po naszymu...
Jako sie mocie ludeczkowie kochani
Wiosna na całego, aż żyć sie chce, tóż nie dziwota, że
ludzie mimo wojny po sómsiedzku rajzujóm kaj się do.
I to nie jyno do inszych krajów, ale aji na daleki kóntynynty.
Łoto baji do Afryki podziwać sie na piramidy (jo se zozdrzym
jyny na ty na Zowodziu), a ponikierzi ciekawscy wandrujóm
aji do Azyji, łoto baji do Chin, coby sie podziwać jako łóni
wszycko dlo nas produkujóm i jeszcze sie jim to łopłaci.
Móndrzi ludzie prawióm, że podróże kształcóm, tóż łoto
jak było tak pieknie i ciepło też wybrałach sie za granice…
za granice naszej dziedziny, do Wiseł, kaj łostatni roz byłach
przed tóm pandymióm. Pojechałach Wispolym we strzode,
bo chciałach se też poszpacyrować po torgu, dyć tam dycki
było tych bud pełniutko. Pomyślałach, że dobrze by było
kupić se jakisi wygodne bótki, taki coby nożyska nie bolały
jak sie w nich calutki dziyń szmatle. Ludzie nie uwierzicie,
tam były jyny dwie budy ze szrótami, a ludzi żodniućkich.
Na boku plotkowały dwie markotne paniczki, kiere isto ni

BĘDĄ
DOŻYNKI
Na ostatniej sesji Rady Miasta Ustroń,
która odbyła się 28 kwietnia, naczelnik
Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Barbara Niemczyk
przedstawiła radnym kalendarz imprez
na nadchodzące miesiące. Najważniejsza informacja – po dwóch latach przerwy będą Ustrońskie Dożynki. 19 sierpnia odbędzie się tradycyjny korowód,
obrzęd i zabawa na kręgu tanecznym.

miały nadzieji, że kiery co łod nich kupi. Pamiyntóm, że
tam dycki był torg ze szrótami wiynkszy niż u nas, a ludzi
telkownych, że nielza sie było przeciś. Co sie to porobiło?
Łóni tam jednakowoż żyjóm z tych lufciorzy w zimie
i w lecie, a choć jo była akurat w tym mortwym sezonie, tóż
przi tej głównej ceście stoji buda przi budzie, a fórt cosi
nowego stawiajóm, bo sóm tacy co dycki liczóm na słószny
zarobek. Tóż nejwiyncyj je tam wyżerki: syry z Zakopanego,
pica włosko i włoski lody, placki wyngierski i nie uwierzicie
… wyngierski kołocze! Dyć przeca dycki Wiślanie sie chwolili, że piekóm nejlepsze kołocze, a teroski już sie ludzióm
to nie godzi i skludzajóm zza granice?
Podziwałach sie na ty wierchy i pokiwałach zdegustowano głowóm. To prowda wszyscy już prziwykli do tego
wielucnego gołymbnika, ale na inszym wierchu kierysi
dziepro wybudowoł łogrómne pieróństwo! Calutko chałupa
ze szkła, snoci taki jedyn pisorz już to hańdowni przedstawioł, ale przeca sie nie skapnył, że to na samiutkim wyrchu
wyburzóm!
Tóż widzicie pozwiedzałach tóm sómsiednióm siedzine
fest i zaś na jakisi czas z rajzowanim móm spokuj i bydym
pracowicie na grzóndkach sadzić przisade.
Staro ustrónioczka

W maju czeka nas bogata w atrakcje Noc
Muzeów, ale nie będzie Rodzinnego Rajdu
Rowerowego.
Sezon Uzdrowiskowy z tradycyjnym
korowodem otwierać będziemy się od 16
do 19 czerwca. Na rynku wystąpi m.in.
zespół „8 lat w Tybecie”, a w amfiteatrze
„Czantoria”, „Równica”, Andrzej Rybiński. Zaplanowano wspomnieniowy koncert
piosenek Zbigniewa Wodeckiego ze Sławkiem Uniatowskim i zespołem „Artis”,
zaśpiewają też trzej tenorzy. Oficjalnie
otworzymy tężnię w Parku Kuracyjnym,
piknikiem piłkarskim uczcimy 100-lecie
Klubu Sportowego „Kuźnia” Ustroń.
W lipcu czeka nas Festiwal Piosenki
Turystycznej i Festiwal Coverów, koncert

góralsko-rockowy „Turnioków” i „Ciupagi”, koncert Korteza.
W sierpniu bawić się będziemy na kabarecie „Hrabi” i Festiwalu Śląskich Szlagierów, zaśpiewa „Lady Pank” i Sanah,
powrócą Wybory Miss Wakacji.
W kalendarium nie brakuje zapowiedzi
popularnych imprez cyklicznych, m.in.:
Military Festival, Festiwal Szachowy
„Szachy w Ustroniu łączą pokolenia”,
Królowie Ulicy Streetball, Uphil MTB Beskidy, Wystawa Produktów Regionalnych,
Bieg Romantyczny, Święto Baraniny.
Szczegółowe kalendarium znajdziemy
na stronie ustron.esesja.pl
O terminach imprez na bieżąco informujemy na naszych łamach.
(mn)

BIBLIOTEKA POLECA
Krzysztof Tomasik
„Poli Raksy twarz”
Biografia jednej z najpopularniejszych polskich
aktorek. Pola (Apolonia)
Raksa debiutowała w filmie „Szatan z siódmej
klasy” w 1960 roku. Postać ślicznej sanitariuszki
z serialu „Czterej pancerni i pies” przyniosła jej
bezprecedensową sławę,
stając się jednocześnie
przekleństwem. Chociaż
wystąpiła w filmach Wajdy,
Hasa i Barei – dla milionów
widzów pozostała już na
zawsze rudowłosą Marusią.

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

Joanna Jurgała-Jureczka
„Na gorącym uczynku. Duchy artystów.”
Zbiór fascynujących felietonów o ikonach polskiej
kultury, bohaterach i autorach lektur szkolnych.
Autorka „przyłapuje” swoich bohaterów w sytuacjach kłopotliwych, ale dzięki temu zostają oni
odkurzeni, krew w nich zaczyna krążyć, nabierają
barw, budzą sympatię i wzruszenie. Romansujący
Mickiewicz, który dziwnym trafem nie może przedrzeć się do Powstania, Sienkiewicz, który został
zdiagnozowany przez komunistyczną cenzurę jako
wstecznik i religiant; Julian Przyboś zarozumialec i koniunkturalista, zakochany w uczennicy,
Iłłakowiczówna, wielka poetka, sekretarka i platoniczna kochanka marszałka Piłsudskiego; Julian
Ochorowicz, słynny filozof, wynalazca, wywołujący
i fotografujący duchy. I wielu innych, o których
wszystkiego nie wiedzieliśmy….

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
(część X)
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 2
W ubiegłym tygodniu rozpoczęłam wątek kanałów, wykorzystywanych do spławiania drewna
bukowego, z którego wypalano w mielerzach
węgiel drzewny, niezbędny jako opał dla urządzeń
hutniczych. Kanały te rozciągały się na obszarze
dzisiejszego Parku Kuracyjnego oraz Rezydencji
Parkowej, a także sąsiedniego boiska, na którym
obecnie znajdują się maszyny kuźni warsztatów
szkolnych Zespołu Szkół Technicznych.
Najbardziej strategiczne znaczenie dla całego
kompleksu kanałów miał rów biegnący od stawu
hutniczego wzdłuż obecnej ul. Parkowej. To on
zaopatrywał w wodę wszystkie pozostałe cieki, a co
ciekawe, służył nie tylko do spławiania drewna, ale
również jako kanał ulgi odprowadzający nadmiar
wody z Młynówki do rzeki Wisły. Jego szerokość
dochodziła do 6 m, a w najwęższym miejscu
liczył niecałe 3 m. Obecnie kanał jest zasypany,
woda została ujęta w rurociągu, jego powierzchnię
pokryto częściowo trotuarem, zaś resztę stanowi
parking, ciągnący się wzdłuż ul. Parkowej. Jego
fragment, świadczący o imponującej głębokości
ocembrowanego cieku, podziwiać możemy na jedynym oryginalnym zdjęciu sprzed niemal wieku,
ukazującym również sąsiednie wille – „Silvanię”
nadleśniczego Leo Schättnera oraz modernistyczną
rezydencję rodziny Michejdów.
Na pierwszej wizualizacji widzimy ten sam kanał,
sfotografowany od wschodu, w miejscu, w którym
oddzielała się od niego jedna z bocznych odnóg,
wiodąca nieopodal obecnej tężni (przedstawiona
w poprzednim odcinku cyklu). Ukazano na niej
również dwa mielerze, zlokalizowane na środku
obecnej drogi przebiegającej przez ul. Parkową.
Na drugiej wizualizacji widzimy kanał wewnętrzny, biegnący na linii wschód-zachód, ułatwiający
zaopatrywanie w drewno mielerze znajdujące się
na jego lewym brzegu, czyli usytuowane w miejscu dzisiejszego boiska z maszynami kuźniczymi,
a także na prawym brzegu – na terenach zarówno
obecnej Rezydencji Parkowej jak i samego parku.
Aby uzmysłowić Czytelnikom Gazety Ustrońskiej
ogrom infrastruktury, towarzyszącej w XVIII i XIX
w. ustrońskiemu założeniu hutniczemu, tu również
naniesiony został jeden z mielerzy w jego pierwotnej lokalizacji. Podczas wykonywania wizualizacji
zostały zachowane drzewa, rosnące dziś w miejscu
kanałów.
Alicja Michałek, Muzeum Ustrońskie
5 maja 2022 r.

		

Lata 30. XX w. Zestawienie otwartych jeszcze kanałów z willami, stojącymi przy
ul. Parkowej do dziś.

Wizualizacja obecnej ul. Parkowej, ujętej od strony wschodniej. Tak wyglądały
mielerze oraz kanały spławiające. Willa została zachowana dla lepszej orientacji
Czytelników.

Wizualizacja zbiegu kanałów na terenie obecnej Rezydencji Parkowej oraz Parku
Kuracyjnego. Amfiteatr oraz pozostała infrastruktura zostały zachowane dla lepszej
orientacji Czytelników.
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uczennica SP-2. Ponadto w zmaganiach
uczestniczyli: Aleksander Deda (4 m.),
Dawid Hubczyk (4 m.), Olek Kolasa
(3 m.) Oskar Kozłowski (5 m.), Wojciech
Kral (7 m.), Paweł Moskała (6 m.), Igor
Olszak (7 m.) i Mateusz Puzoń (8 m.).
Jak poinformował jeden z organizatorów Jerzy Mendrek były to zawody
łączone z atrakcjami dla profesjonalistów
i dla młodych zawodników, bo każdy
mógł się zgłosić do zawodów na pump-tracku na rynku. W tym dniu zawodnicy
startują wraz z osobami, które tu przybyły
lub mieszkają w Ustroniu i mogą na własnej skórze przekonać się jak poprawnie
jeździć na rowerze i szlifować swoją
technikę jazdy.
Lidia Szkaradnik

Pokazy jazdy na punp-tracku były widowiskowe i cieszyły się dużym zainteresowaniem.
L. Szkaradnik

USTRONIANKA
NA PUMP-TRACKU
W pierwszą majową niedzielę rynek od
rana tętnił życiem; otwarte były wszystkie stoiska, na scenie odtwarzano popularne piosenki, Uzdrowisko Ustroń
w ramach promocji profilaktyki zdrowia
dokonywało pomiaru poziomu cukru
we krwi, ciśnienia i saturacji, a ratownik medyczny przeprowadzał instruktarz
udzielania pierwszej pomocy. Było też
dużo ciekawych zabaw dla najmłodszych.
Wiele osób zdecydowało się spędzić
majówkę w naszym mieście, więc cały

dzień na rynku było tłumnie. Sportową
atrakcją były pokazy jazdy rowerzystów
na pump-tracku. O godz. 13 rozpoczęły
się wyścigi, w których wzięło udział 21
zawodników, w czterech kategoriach:
junior starszy, junior, kobiety i mężczyźni. Obowiązywały dwa przejazdy,
lecz pod uwagę brany był lepszy wynik.
Wystartowało dziewięciu rowerzystów
z Ustronia, a wśród nich jedyną zawodniczką, zarazem najmłodszą uczestniczką
w zawodach była 11 -letnia Janina Żwak,

Wicemistrzyni zawodów w kategorii kobiecej, a zarazem najmłodsza uczestniczka,
trenuje od trzech lat i marzy o dalszych
sukcesach.
L. Szkaradnik

BRĄZOWY
MEDAL SIŁY

Skład TRS Siła Ustroń w turnieju finałowym: Daria Cieślar, Klaudia Cieślar, Hanna
Gabryś, Antonina Greń, Klaudia Kolarczyk, Zuzanna Madeja, Blanka Niemczyk, Milena
Niesyt, Oliwia Sobieralska, Zofia Pawlus, Natasza Procner, Maja Sikorska, Iga Uciecha,
Julia Wandzel, Estera Ząber, Sara Ząber, Eliza Żebrowska. Trenerką drużyny jest Marcelina Strządała. Dziewczyny dziękują za solidne wsparcie kibiców przez cały sezon.
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Młode koszykarki TRS „Siły” Ustroń
powtórzyły sukces z poprzedniego roku
i po raz drugi zdobyły brązowy medal
Mistrzostw Śląska kategorii U-11. Cały
sezon grały bardzo dobrze i zajęły w tabeli
2. miejsce z dorobkiem 21 punktów, ustępując tylko Zagłębiu Sosnowiec (24 pkt).
W trakcie ligowych rozgrywek zdobyły
aż 284 punkty, tracąc 169 punktów (115
pkt na plusie).
TRS „Siła” razem z liderem tabeli
i zajmującym 3. miejsce RMKS Rybnik
(20 pkt) przeszła do drugiego etapu rozgrywek, podczas którego walczyła o tytuł
mistrzowski. 23 kwietnia w Sosnowcu
uległa koleżankom z Rybnika 33:25, a z
drużyną gospodarzy przegrała 32:22. Wyniki pokazują, że dziewczyny z Ustronia
nie sprzedały tanio skóry, mimo iż grały
z utytułowanymi zespołami z dużych
klubów. Kobieca drużyna z Sosnowca
gra w Energa Basket Liga Kobiet. (mn)
5 maja 2022 r.

awarii wodociągowej (informacje o nich zamieszczane są na
stronie internetowej WZC) wodę należy chwilę „odpuścić” i wykorzystać np. do podlewania kwiatów. Tak samo należy postąpić
przy dłuższej nieobecności w domu – woda stagnuje w rurach
i jej jakość się pogarsza.
Lidia Szkaradnik

RECYKLING
wspólny interes

PIJ WODĘ
PROSTO Z KRANU!
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej promują picie wody prosto
z kranu argumentując, że ma ona wiele zalet – zdrowotnych,
ekonomicznych i ekologicznych. Sporo miast i regionów zarówno
w Polsce, jak i w Europie wypowiedziało wojnę plastikowi
w każdej postaci. Jeśli korzystamy z kranówki chronimy środowisko, nie zwiększając produkcji plastikowych butelek.
Jak przekonują Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej, woda z kranu
jest czysta i bezpieczna, nie zawiera bakterii chorobotwórczych,
więc nie trzeba jej gotować. Ponadto nie trzeba również instalować dodatkowych urządzeń filtrujących, ponieważ woda jest
regularnie badana pod kątem zawartości szkodliwych substancji
chemicznych i każdorazowo spełnia restrykcyjne wymagania
rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie jakości wody pitnej.
Na dodatek, zawiera składniki mineralne niezbędne do życia
każdego człowieka, w odpowiednich proporcjach, które należy
uzupełniać w połączeniu z odpowiednią dietą. Gotując wodę
wytrącamy wszystkie pierwiastki! Oczywiście woda z kranu nie
może być przechowywana w butelkach lub innych pojemnikach
za długo - tu trzeba zachować zdrowy rozsądek. Piotr Kawka,
wiceprezes Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej podkreśla, że po

PYTANIE KONKURSOWE NR 13:

Dlaczego  warto pić wodę prosto z kranu?
(Podaj dwa argumenty).
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 13 maja.*

ROZWIĄZANIE KONKURSU NR 11:
Podczas pierwszych dwóch i pół roku
maluch noszący jednorazowe pieluszki
zużywa ich ok. 6 500 szt.

Nagrodę Kubek z logiem Gazety Ustrońskiej lub widokiem Ustronia otrzymują:* Michał Łagosz z Ustronia, ul. Armii Krajowej, oraz
Danuta Śliwka z Ustronia, ul. Cieszyńska.
* 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.

MISTRZOSTWA JUNIORÓW
W Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Nierodzimiu rozegrano
26 kwietnia Kania Finanse Mistrzostwa Ustronia Juniorów w Szachach 2022. Mogli
w nich brać udział uczniowie ustrońskich szkół podstawowych lub uczniowie innych
szkół podstawowych, ale mieszkający na terenie Ustronia.

W turnieju wzięło udział 33 uczestników, wśród których znalazło się 9 zawodników z rankingiem FIDE (Międzynarodowej Federacji Sachowej), średnia:
1.186. Prowadzone były dwie klasyfikacje: młodsza – do rocznika 2011 i starsza
– do rocznika 2007. Rozegrano 7 rund
systemem szwajcarskim.
Wyniki – gr. starsza: 1. Nazar Sokhor
(SP-2), 2. Michał Niesyt (SP 1), 3. Krzysztof Niemczyk (SP-2), Dawid Marekwica,

5 maja 2022 r.

		

(SP-2), 5. Andrzej Połowczuk (SP-6),
6. Nikola Herezy (SP-6), 7. Stanisław
Matus (SP-2), 8. Maja Nieckarz (SP-6),
9. Mariusz Chruszcz (SP 6), 10. Adam
Jurasz (SP-6).
Wyniki – grupa młodsza: 1. Krzysztof
Czapla (SP-2), 2. Nikodem Herezy (SP-6),
3. Jakub Poloczek (SP-6), 4. Antoni Omozik (SP-6), 5. Jakub Mrowiec (SP-6), 6.
Daniel Sawicki (SP-6), 7. Kamil Sawicki
(SP-6), 8. Adam Szpin (SP-6), 9. Filip

Skiba (SP-6), 10. Jakub Graboń (SP-6).
Klasyfikacja generalna w pierwszej
dziesiątce jest prawie taka sama jak
w grupie starszej, ale na 8. miejscu uplasował się Krzysztof Czapla z młodszej
grupy, w konsekwencji czego Maja zajęła
9. miejsce, a Mariusz 10. W pierwszej
dziesiątce znalazło się dwóch zawodników bez rankingi FIDE: Andrzej Połowczuk i Krzysztof Czapla.
Sędzią głównym turnieju był Karol
Linert, prezes Stowarzyszenia Szachowego „Olimpia” Goleszów, który wspierał
przy organizacji Szkołę Podstawową nr 6
w Nierodzimiu na czele z nauczycielką
Anną Gizą, prowadzącą szkolne koło
szachowe. Wielu uczestników turnieju
jest zawodnikami „Olimpii”. Sponsorem
nagród dla wszystkich uczestników była
firma Kania Finanse z Cieszyna. (mn)
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

Górę radości ma tata.

Fot. M. Niemiec

Usługi stolarskie, meble
z drewna do wnętrz, altanki,
wiaty, domki narzędziowe,
www.okna-besta.pl ZAPRA- meble ogrodowe, domki dla
SZAMY – USTROŃ. 33-854- dzieci, place zabaw i inne,
www.swiatzdrewna.pl 51353-98.
263-338
KOMANDOR – Cieszyn, ul.
Stawowa 27 – szafy, garderoby, Poszukuję opiekunki dla kobiezabudowy wnęk z drzwiami ty 82 lata, leżącej czasowo po
przesuwanymi i nie tylko... operacji (stan pooperacyjny).
Zamów bezpłatny pomiar. Opieka na stałe, całodobowa,
RATY 0%. 728-340-518, mieszkanie, wyżywienie, na
(33) 854-22-57. www.koman- dłuższy okres plus pensja miesięczna. Osobę zainteresowaną
dor.pl
proszę o kontakt pod numerem
Cyklinowanie bezpyłowe par- telefonu 663-026-423.
kietów, desek. Odnawianie
schodów. 666-989-914.
Szukam opiekunki dla seniorki, praca od 2 maja. Chętnie
Bagażówka – przeprowadzki zatrudnię panią z Ukrainy. 33+ ekipa. Usługi transportowe. 47-902-08.
601-478-108.
Mobilne usługi fryzjerskie
Spawanie plastików. Ustroń, ul. u Kasi. Zadzwoń-przyjadę!
Obrzeżna. 501-444-534.
505-152-958.

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:
7.05				Na Szlaku						ul. 3 Maja 46 			tel. 33 854-14-73
8.05				Na Szlaku						ul. 3 Maja 46 			tel. 33 854-14-73
14.05				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.
18/2022/5/R
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27.04-30.06			 Wystawa malarstwa „Szeptem” Aliny Sibera,
									
Galeria Rynek 4
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
8.05 godz. 05.00-20.00 Inferno Ultra – Szczyt wytrzymałości 2022,
								 Poniwiec – Mała Czantoria
9.05 godz. 17.00		 Zebranie zarządu dzielnicy Zawodzie, sala sesyjna
Urzędu Miasta
11.05 godz. 17.00		 Spotkanie z Małgorzatą Kiereś pt. „Ustrońskie
									 sałasznictwo na kartach historii. Prezentacja
									 unikatowych map”, Muzeum Ustrońskie
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, szczegóły str. 9,10
14.05 godz. 17.00		 IV Liga mecz: KS Kuźnia Ustroń - KS Spójnia Landek,
									
stadion ul. Sportowa
20.05 godz. 13.00		 Konkurs Wokalny Głosu Ziemii Cieszyńskiej, MDK
Prażakówka
21.05 godz. 17.00		 32 Dzień na Czantorii zakończenie 31 Dni na
									 Czantorii

10 lat temu - 2.05.2012 r.
PLACKI PO SADZENIU
27 kwietnia po raz kolejny zjednoczone siły leśników i ekologów
wyruszyły sadzić nowy las. Nowe miejsce na ziemi znalazły sadzonki
jodły, świerka, buka. Sił nie żałowali starsi i całkiem młodzi obywatele naszego miasta. Była też grupa do spraw ekstremalnych,
która sadziła drzewka w wyjątkowo trudnym terenie na kamienistym zboczu góry. Dolina Dobki jest zalesiana regularnie przez
pracowników Nadleśnictwa Ustroń i członków Polskiego Klubu
Ekologicznego Koło w Ustroniu. Wszyscy pracują demokratycznie,
nie obija się ani szef Koła, ani nadleśniczy. Każdego roku przybywa
około 300 sadzonek i jeśli policzyć, że ta akcja trwa od 20 lat, to
wychodzi około 6.000 drzewek. Po trudach pracy w lesie zawsze
jest czas na posiłek na polu biwakowym w Dobce. Tym razem były
to nie kiełbaski, nie jajecznica, ale prawdziwe placki ziemniaczane
z blachy. Ciasto i wyrzoski zrobiły panie z kuchni „Leśnik”.
WIOSENNIE
Występem baletowym Przedszkola Muzycznego rozpoczął się
tegoroczny Koncert Wiosenny uczniów Ogniska Muzycznego działającego przy Towarzystwie Kształcenia Artystycznego. Koncert
odbył się 26 kwietnia w MDK „Prażakówka”, występowali głównie
uczniowie Ogniska, a całość zakończył chórek z solistką Kamilą
Kiecoń. Do Ogniska Muzycznego uczęszcza ponad stu uczniów,
a w koncercie zaprezentowało się ponad trzydziestu.
WZORY USTROŃSKIE I MALAJSKIE
27 kwietnia na stadionie Kuźni Ustroń odbyły się Miejskie Zawody Latawcowe zorganizowane przez Miejski Dom Kultury „Prażakówka”. Tym razem pogoda dopisała, było słonecznie i wiał lekki
wiatr, a to dla latawców najważniejsze. W zawodach wzięło udział
16 uczniów ze szkół podstawowych nr 1 i nr 2 oraz z Gimnazjum nr
1.- Budowa latawca trwała trzy dni. Próba dziś rano na Poniwcu,
latawiec wylądował na drzewie, ale jest cały. Na zawodach jestem
pierwszy raz, bo za start otrzymuje się ocenę na świadectwo – mówi
konstruktor latawca skrzynkowego Adam Ezzabi.– Około trzynastu
godzin pracy, a próby wczoraj o pierwszej w nocy, ale ważna jest
ocena na świadectwie. Latawiec został na drutach i jakoś się trzyma
– twierdzi inny konstruktor skrzynkowca Piotr Kuś. Wybrała: (lsz)
5 maja 2022 r.

EKSTREMALNY BIEG GÓRSKI

INFERNO ULTRA
8 maja w godzinach 5.00 - 20.00 zorganizowany będzie ekstremalny bieg górski INFERNO ULTRA – Szczyt Wytrzymałości
2022.
Bieg polega na wykonaniu jak największej liczby okrążeń.
Jedno okrążenie to dystans ok 5 km i +/- 530 m przewyższeń,
poprowadzonych ścieżkami i drogami górskimi oraz stokiem
narciarskim, wokół Hotelu Poniwiec Mała Czantoria.
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KĄCIK SZACHOWY
Mokate pobudza myślenie!

Mat w dwóch posunięciach.

Nie taki dawny Ustroń, 2017 r.

Fot. A. Jarczyk

Rozwiązanie z GU nr 16: Kg3

K R Z Y Ż Ó W K A
50

zł

50

zł

50

zł

50

zł

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

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 16

WIOSENNE DESZCZE
Nagrodę w wysokości 50 zł oraz jeden z gadżetów od Miasta Ustroń
otrzymuje:* Mateusz Lipowczan z Ustronia, ul. Grażyńskiego. Zwycięzcę
zapraszamy po nagrodę do naszej redakcji.
5 maja 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.

19

3 X ZŁOTO
HATTRICK
MALINY
Niecały miesiąc temu informowaliśmy
o dwóch nowych rekordach świata nurka
rodem z Ustronia, a już mamy kolejny
najlepszy na świecie wynik Mateusza
Maliny. Tym razem ustanowił rekord
w pływaniu na odległość na jednym wdechu bez płetw. Pokonał w ten sposób pod
wodą 250 metrów. Znów jest to poprawa
własnego rekordu (244 m na Mistrzostwach Świata w Turku). Nowy rekord
padł podczas Basenowych Mistrzostw
Polski w Dębicy. Malina zdobył tam trzy
złote medale. Jeden w pływaniu bez płetw,
drugi z płetwami, a trzeci w jednej płetwie.

ULEGLI TYLKO WIŚLE
Świąteczny dzień 3 maja żaki młodsze
Kuźni Ustroń spędziły bardzo pracowicie.
Chłopcy z rocznika 2014 wzięli udział w
Turnieju Piłki Nożnej Żaków Młodszych
w Będzinie. Turniej był bardzo mocno
obsadzony, wystąpiły w nim kluby: Wisła
Kraków, Skra Częstochowa, Polonia Bytom i Pilica Koniecpol. Ustroniacy trafili
do grupy B i pokonali wszystkich. Z Unią
Oświęcim wygrali 3:1 (bramki: Jenkner
- 2, Nogawczyk -1), ze Skrą Częstochowa 2:0 (Jenkner - 2), a z Polonią Bytom
3:2 (Hubczyk - 3, Jenkner - 1). W finale
podopieczni Konrada Pali zmierzyli się
z Wisłą Kraków, której ulegli 0:1.

Kuźnię reprezentowali: Karol Michalski, Kacper Polowczuk, Igor Jenkner,
Mateusz Nogawczyk, Cyprian Jaworski,
Dawid Procner, Krystian Hubczyk.
O ich grze trener Pala powiedział:
- Świetny występ naszych żaków. Nie co
dzień jest nam dane rywalizować z Wisłą
Kraków i to w dodatku w finale turnieju.
Cieszy rywalizacja jak równy z równym
z topowymi drużynami na Śląsku i nie
tylko. W finale dość pechowo tracimy
bramkę i ustępujemy krakowskiej Wiśle. Brawa dla wszystkich zawodników.
Dziękujemy bardzo rodzicom za wsparcie
podczas całego turnieju.

LIDER POKONANY!
IV LIGA

czek), Fabrice Essama, Michał Pietraczyk
(85’ Kamil Babicki), Lionel Abate.
Arkadiusz Czapek

GKS II Tychy– KS Kuźnia Ustroń 0:1 (0:1)

W 23. serii gier nasi rodzimi zawodnicy
zagrali na wyjeździe z liderem rozgrywek,
a więc z rezerwami tyskiego pierwszoligowca. Tyszanie dobrze zainaugurowali
rundę wiosenną, jednak w ostatnim meczu
jedynie zremisowali z Czarnymi Gorzycami, natomiast trzy kolejki temu przegrali
z czechowiczanami. W innej sytuacji byli
za to ustronianie, którzy opromienieni passą
pięciu spotkań bez porażki chcieli się zrewanżować za jesienne manto (aż 0:5). I to
podopiecznym trenera Dariusza Kłusa się
udało! Jeszcze przed przerwą dośrodkowanie z rzutu wolnego 26-letniego Bartosza
Iskrzyckiego w najlepszy z możliwych
sposobów wykorzystał Michał Pietraczyk,

który tego dnia występował z kapitańską
opaską na ramieniu. Gospodarze starali
się doprowadzić do wyrównania, jednak
ustrońscy defensorzy nie dali się pokonać
najlepszej ofensywie w lidze (średnio trzy
strzelone bramki na mecz) i po ostatnim
gwizdku arbitra mogli fetować pokonanie
lidera. Tym samym ich znakomita seria
trwa nadal i wynosi już sześć spotkań.
W następnej kolejce Kuźnia podejmować
będzie beniaminka z Gorzyc.
KS Kuźnię Ustroń reprezentowali: Patryk
Pawela – Kamil Turoń, Cezary Ferfecki,
Zachariasz Mucha (75’ Adrian Sikora),
Mykola Bui, Daniel Dobrowolski, Bartosz
Iskrzycki, Jakub Fiedor (60’ Filip Moi-

IV Liga (Śląsk - grupa II)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
-

KP GKS II Tychy S.A.
LKS Bełk
LKS Unia Turza Śląska
LKS Czaniec
GKS Piast II Gliwice
KS Kuźnia Ustroń
KS Spójnia Landek
MRKS Czechowice-Dziedzice
LKS Orzeł Łękawica
LKS Drzewiarz Jasienica
TS Podbeskidzie II BB S.A.
LKS Czarni Gorzyce
KS ROW 1964 Rybnik
LKS Unia Książenice
LKS Bestwina
TS Czarni-Góral Żywiec

48
46
44
38
37
34
31
30
29
29
28
25
25
22
14
7

66:22
44:22
53:33
41:30
42:30
32:32
39:35
38:31
35:38
25:31
32:32
29:46
48:52
38:55
25:50
17:62
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