TYGODNIK MIEJSKI

UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

Nr 19 (1571) • 12 maja 2022 r. • 2,50 zł (w tym 5% Vat) • ISSN 1231-9651
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redakcji: o Ziętku inaczej,
Gabaryty w Dolnym Ustroniu, W dawnym Ustroniu ślub
u Kubieniów, Sprzątanie Nierodzimia, Co kryją miejskie
kontenery, Czosnek niedźwiedzi przy ustrońskim stole,
Będą nowe ścieżki MTB, Kuźnia rozgromiła rywali.

TO NIE JEST

ROK PONIWCA
W Izbie Przyrodniczo-Historycznej Nadleśnictwa Ustroń w piątek 6 maja odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla
Ustroń Poniwiec. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Przemysław Korcz
wraz z przewodniczącym Rady Miasta
Marcinem Janikiem. Obecny był radny
z dzielnicy Roman Siwiec oraz radny
Dariusz Śleziona.

Uzdrowisko Ustroń ma tężnię. Cieszy się dużym zainteresowaniem i o każdej porze dnia
bywają tam mieszkańcy i turyści. Umiejscowienie i bryła tężni budziły wątpliwości, ale
trzeba powiedzieć, że nieźle komponuje się z zielenią Parku Kuracyjnego i amfiteatrem.
Przy ul. Parkowej powstał klimatyczny zakątek w podwójnym znaczeniu. Solanka szumi,
cień chłodzi, ludzie odpoczywają i wdychają. Oficjalne i uroczyste otwarcie tężni nastąpi
19 czerwca.
Fot. M. Niemiec

Zebranych przywitał przewodniczący
Sławomir Zwardoń, któremu towarzyszyli pozostali członkowie Zarządu Osiedla:
Marcin Kowalik, Beata Niewiadomska,
Andrzej Nogowczyk oraz Tomasz Tometczak.
Listę problemów, z którymi borykają
się na co dzień mieszkańcy Poniwca,
otworzyły uwagi oraz pytania kierowane
do obecnych na zebraniu strażników
miejskich. Na czoło wysuwa się problem zaśmiecania doliny. Przy wjeździe
(cd. na str. 4)

DAJ MI TĘ

NOC MUZEÓW
Wstęp za darmo, upominki i atrakcje – to wszystko w ustrońską Noc
Muzeów już w piątek 13 maja.

Tvv

Fot. M. Niemiec

Trwa generalny remont popularnej Donatówki. Więcej na str. 8.
12 maja 2022 r.

		

Fot. M. Bielesz

W poprzednim numerze GU zamieściliśmy ulotkę przygotowaną przez Wydział
Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta, a w tym numerze, na str. 7 powtarzamy szczegółowy terminarz. Ulotka
będzie dostępna również w 13 placówkach
biorących udział w III Nocy Muzeów. Jest
w niej miejsce na 12 pieczątek z arcyciekawych miejsc na mapie kulturalnej naszego miasta i nie tylko. Tylko w tę jedną
noc wstęp za darmo, a do tego jeszcze
wiele dodatkowych atrakcji. Po zebraniu
10 pieczątek należy się zgłosić do kościoła
ewangelickiego po odbiór upominku.
Numer gazety z zeszłego tygodnia można
kupić w redakcji.
(mn)
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HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH
HERMANICE
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).

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.

to i owo
z

okolicy

Poznaliśmy laureatów 47.
edycji Nagrody im. Oskara
Kolberga. Pośród 14 artystów
wyróżnionych „Za zasługi dla
kultury ludowej” jest Monika
Wałach-Kaczmarzyk – instrumentalistka i śpiewaczka, założycielka kapeli „Jetelinka”
z Jaworzynki. Ponadto nagrodę
specjalną w kategorii uczeń
mistrza, przyznano jej podopiecznej Karolinie Kupczyk,
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która występuje w Kapeli
„Wałasi” i Grupie Śpiewaczej
„Jaworzyncianki”.

* * *

Wniosków było ponad 80, akceptację zyskało blisko 60.
Chodzi o udzielenie dotacji
na zakup i instalację zbiorników na deszczówkę na prywatnych posesjach w gminie
Goleszów. W tegorocznym
budżecie przeznaczono na ten
cel 30 tys. zł.			

* * *

Zameczek w Wiśle Czarnem,
wybudowany na początku lat
30. ubiegłego wieku dla prezydenta Ignacego Mościckiego,
był „darem od ludu śląskiego”.
Za prezydentury Aleksandra
Kwaśniewskiego zabytkowy
obiekt odzyskał dawną świet-

19/2022/1/O

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Ustroń ogłasza konkurs ofert na najem lokalu
użytkowego znajdującego się w Ustroniu przy ul. Nadrzecznej 3
o powierzchni użytkowej 12,51 m2 na czas oznaczony do 3 lat,
z przeznaczeniem na prowadzenie lokalu handlowego, w którym
można nabyć np. różnego rodzaju przekąski, słodycze, napoje
i soki. prasę, mapy, kosmetyki, środki higieny osobistej, zabawki
dla najmłodszych, papierosy, akcesoria do palenia oraz produkty
tytoniowe, znaczki, kartki pocztowe itp.
Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 45,00 zł/m2/m-c/
netto + podatek VAT.
Oferta powinna zawierać:
• proponowaną wysokość czynszu najmu,
• opis oferowanego do sprzedaży asortymentu towarów
Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem „konkurs ofert – najem lokalu przy ul. Nadrzecznej”, do dnia 20 maja 2022 r. do godz. 15 00 w biurze
podawczym Urzędu Miasta lub pocztą na adres: Urząd Miasta
Ustroń, ul. Rynek 1, 43 - 450 Ustroń.
Burmistrz Miasta Ustroń zastrzega sobie prawo niedokonania
wyboru żadnej ze złożonych ofert.
Osoba wygrywająca konkurs oprócz czynszu najmu ponosić
będzie opłaty za wodę, ścieki, centralne ogrzewanie i energię
elektryczną wg wskazań liczników oraz podatek od nieruchomości. Opłaty za wywóz śmieci najemca będzie regulował wg
odrębnej umowy zawartej pomiędzy przewoźnikiem a najemcą.
Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać pod numerem
telefonu 33 8579321.
Burmistrz Miasta Ustroń
Przemysław Korcz

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
W WYDZIALE
ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
W ramach projektu zintegrowanego programu LIFE pn. „Śląskie. Przywracamy błękit.” Kompleksowa realizacja Programu
ochrony powietrza dla województwa śląskiego Miasto Ustroń
ogłasza nabór na wolne stanowisko w Wydziale Środowiska
i Rolnictwa: EKODORADCA.
Ogłoszenie o naborze zostało umieszczone na stronie: ustron.
bip.info.pl, zakładka oferty pracy.
Projekt zintegrowany LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja
Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej.
LIFE20 IPE/PL/000007 - LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY

ność. Po tragicznej śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego,
nowym gospodarzem został
Bronisław Komorowski. Obecnie, głównie na narty, przyjeżdża na Zadni Groń prezydent
Andrzej Duda.

* * *

Ujęcie wody pitnej w Pogórzu
zostało wybudowane w 1936
roku. Są tam 24 studnie o głębokości od sześciu do trzynastu metrów. Z ujęcia korzysta
głównie Cieszyn. Stacja będąca w strukturze Wodociągów
Ziemi Cieszyńskiej cyklicznie
przechodzi modernizację. Wymieniono m. in. system pomp.

* * *

Od ponad 30 lat przy Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie,
działa terenowa stacja pomia-

rów zanieczyszczeń powietrza
atmosferycznego. Pomiary są
w pełni zautomatyzowane.

* * *

Pięć lat temu w Cisownicy wybudowano od podstaw ponad
550-metrowy odcinek ulicy
Krokusów. Zrobiono korytowanie, podbudowę, przebudowano sieć energetyczną, gazową i wodociągową, położono
asfaltową nawierzchnie. Koszt
wyniósł prawie 640 tys. zł.

* * *

Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Kacper Juroszek, Tomasz Pilch, Jakub
Wisełka, Wiktor Szozda i Arkadiusz Jojko (wszyscy WSS
Wisła) znaleźli się w kadrach
skoczków narciarskich PZN na
sezon 2022/2023.
(nik)
12 maja 2022 r.

KRONIKA MIEJSKA
WARSZTATY
DEKOROWANIA PIERNICZKÓW
Z okazji DNIA MATKI Domek Pracy Twórczej zaprasza
na warsztaty dekorowania pierniczków. Zajęcia poprowadzi
mistrzyni cukiernictwa Lucyna Adamczyk. Zajęcia odbędą się
w sobotę 21 maja. Koszt 20 zł od osoby. Obowiązują zapisy.
Godziny zajęć: 10.00, 11.15 lub 12.30. Gwarantujemy wszystkie
niezbędne materiały i świetną zabawę. Zapisy po nr tel. 33 854
29 96 lub 600 504 638.

* * *

W związku z remontem linii kolejowej i pracami prowadzonymi
w obrębie przejazdów do 15 czerwca (włącznie) zamknięty jest
przejazd kolejowy na ul. Armii Krajowej.
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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
		

33 854-35-00

Straż Miejska

33 854-34-83

		

604-558-321

Pogotowie Energetyczne 991

* * *

		

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW
HERMANIC
Zarząd Osiedla Hermanice zaprasza na spotkanie mieszkańców
dzielnicy we wtorek 31 maja o godz. 17.00 pod wiatą za kościołem
OO. Dominikanów, ul. Dominikańska 14.

* * *

UWAGA!

PRZEDSIĘBIORCY HANDLUJĄCY
NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI
Burmistrz Miasta Ustroń przypomina o wynikającym z ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
obowiązku uiszczenia drugiej raty za posiadanie zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych. Termin płatności drugiej raty
upływa 31 maja 2022 r. Płatności należy dokonywać w kasie
Urzędu Miasta Ustroń (parter) lub przelewem na konto bankowe:
ING BANK ŚLĄSKI O/Bielsko-Biała 60 1050 1070 1000
0001 0102 5211

* * *

TERMIN PŁATNOŚCI PODATKU
Burmistrz Miasta Ustroń informuje, iż termin płatności II
raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego
zobowiązania pieniężnego upływa w dniu 16 maja. Wpłaty
można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń w godz. 7.30
do 15.00 lub na rachunek bankowy Miasta Ustroń podany na
decyzji podatkowej.

* * *

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
lat 89		
lat 80		
lat 80		

Numer alarmowy

Przedsiębiorstwo Komunalne

ZAMKNIĘTY PRZEJAZD

Waleria Gawliczek zd. Rozmus
Maria Holeksa					
Leon Frycz					

WAŻNE TELEFONY

os. Manhatan
os. Manhatan
ul. Lipowska

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

ZAKOŃCZENIE AKCJI
31 DNI
NA CZANTORII
21 maja o godz. 17.00 odbędzie się 32 dzień na Czantorii –
zakończenie akcji 31 Dni na Czantorii. Organizatorzy zapraszają
aby spotkać się jeszcze raz żeby:
- wręczyć symboliczny czek mamie Helenki za Wasze kilometry od sponsorów,
- wręczyć nagrody za 10, 20 i 30 wejść na Czantorię,
- uhonorować najlepszych zawodników 24h na Czantorii,
- wyróżnić dzieciaki za prace plastyczne o Śpiących Rycerzach,
- uszczęśliwić psy za ich wygrane śmiejące się mordki,
- nagrodzić trud wstawania, aby zrobić najlepsze zdjęcie
wschodu słońca,
- aby znowu się spotkać i pozdrowić na szlaku.
19/2022/2/R

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z POMOCY

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.

19/2022/1/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

12 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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Mieszkańcy mówili m.in. o śmieciach i bezpieczeństwie.

Fot. M. Niemiec

TO NIE JEST ROK PONIWCA
(cd. ze str. 1)

na dawne wysypisko śmieci nieznani
sprawcy, których nie udało się złapać
na gorącym uczynku, porzucają odpady,
które spadają do przepływającego tam
potoku. Śmieci porozrzucane są także na
trasie Ścieżki Rycerskiej. Sytuacja jest
przykra nie tylko dla mieszkańców, ale
przede wszystkim dla turystów, którzy
tłumnie przechodzą w ciągu całego roku
obok tych miejsc. Rzutuje to na obraz
całego miasta. Zbulwersowani sprawą
mieszkańcy zwracali uwagę, że osoby,
które zobaczą taką sytuację, mogą już
do Ustronia nie wrócić. Nierozwiązaną
kwestią jest także ruch motocyklistów
na leśnych szlakach. Wszyscy wiedzą, że
wjazd motorów crossowych i quadów na
teren Lasów Państwowych jest zakazany.
Tymczasem amatorzy nielegalnej jazdy
po górach niszczą lokalną florę poprzez
tratowanie drzewek, krzewów i innych
roślin, oprócz tego generują ogromny
hałas. Na domiar złego nikt z takich
osób, które „odwiedzają” teren najczęściej
w weekendy, nie reaguje w żaden sposób
na adresowane do nich uwagi. Strażnicy
miejscy zasygnalizowali, że za porządek
w lasach odpowiada Straż Leśna, posiadająca uprawnienia policyjne, która ze
względu na braki kadrowe nie jest w stanie
dopełnić swoich obowiązków. Do sytuacji
odniósł się burmistrz – Jesteśmy w stałym
kontakcie z pracownikami Nadleśnictwa.
Nie ma żadnej zgody na wjazd motorów
do lasów państwowych. Co ciekawe, tworząc wspólne szlaki rowerowe na terenie
Beskidów wraz z partnerami z Czech,
nadleśnictwa polskie i czeskie nie chcą
wpuszczać do lasów nawet cyklistów! Podejmujemy jednak rozmowy, aby ścieżki
tworzone były legalnie i za zgodą tych
instytucji. Należy nalegać na służby, aby
ta sytuacja została rozwiązana.
Strażnicy otrzymali prośbę od jednego z mieszkańców o zwrócenie uwagi
na nieprzykryte studzienki na otwartej
działce przy ul. Akacjowej. Stwarzają
one zagrożenie dla przechodzących ludzi,
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zwłaszcza dzieci. Również przy ul. Akacjowej znajduje się prywatny teren, który
stał się kolejnym składowiskiem gruzu
i odpadów. Sytuacja także wymaga pilnej
interwencji. Strażnicy po wysłuchaniu
wszystkich zażaleń obiecali, że zajmą się
przedstawionymi problemami, po czym
wrócili do swoich obowiązków.
Kolejnym tematem, który podjął prezes
Zarządu Poniwca były wnioski mieszkańców dzielnicy do budżetu na rok 2022.
Chodzi m.in. o przekazanie funduszy na
projekt chodnika przy górnym odcinku
ulicy Lipowej oraz projekt sieci kanalizacyjnej przy ulicy Drozdów. Przewodniczący Zwardoń zwrócił uwagę, że żaden
z wniosków nie znalazł się w budżecie.
Zaistniałą sytuację wyjaśnił burmistrz:
–Obecny rok kalendarzowy jest „Rokiem
Lipowca”. To właśnie tam przeprowadzamy największe inwestycje, które pochłaniają lwią część budżetu inwestycyjnego
miasta. Dla zobrazowania skali wydatków
w tej części Ustronia powiem, że kwota na wszystkie inwestycje w Ustroniu
na 2022 rok to 24 miliony zł. Niemal
połowa tej sumy przekazana została na
realizacje w Lipowcu. Są to: przebudowa
drogi Lipowskiej między skrzyżowaniami
z ul. Szkolną i ul. Leśną z poszerzeniem
i chodnikiem oraz budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Bernadka. Na realizację tych
projektów tamtejsi mieszkańcy czekali już
wiele lat. Należało więc zrobić w końcu
coś dla tej dzielnicy. Dla wszystkich
dzielnic, w tym dla Poniwca realizowana
jest modernizacja oczyszczalni ścieków.
Przemysław Korcz dodał jeszcze: – Powiem uczciwie. Realizujemy głównie te
inwestycje, które dofinansowywane są ze
środków zewnętrznych. O to jest jednak
coraz trudniej.
Wywiązała się dyskusja o alternatywach dla budowy nowego chodnika przy
ul. Lipowej. Ustalono, że najlepszym
rozwiązaniem będzie taki chodnik jak na
ul. Skoczowskiej. Będą mogli z niego korzystać piesi oraz w przypadku ich braku

– samochody. Burmistrz przypomniał, że
w dzielnicy realizowane są nadal remonty
cząstkowe takie jak wymiana oświetlenia
ulicznego na ledowe. Przynosi to w skali
całego miasta duże oszczędności.
Odnośnie budowy kanalizacji przy ul.
Drozdów burmistrz stwierdził – Projekt
jest już gotowy. Jednak wpierw musimy
zrealizować dużo bardziej palące potrzeby. Taką niewątpliwie jest skanalizowanie
pasa od skrzyżowania ulicy Katowickiej
z ulicą Cieszyńską aż po obszar Nierodzimia. To już niewielkie fragmenty, które
pozostały, ponieważ Ustroń jest uzbrojony w instalacje kanalizacyjne aż w 97
procentach. Finalnie żaden z postulatów
mieszkańców Poniwca nie zostanie odrzucony, jednak miasto Ustroń potrzebuje
czasu i środków na ich zrealizowanie.
Ponownie zwróconą uwagę na ulicę
Akacjową. Tym razem oprócz problemu
śmieci i brudu na zielonym pasie wzdłuż
niej, stwierdzono, że strefa wokół placu
zabaw przylegającego do drogi jest bardzo niebezpieczna. Mieszkańcy sygnalizowali, że koniecznym byłoby zapewnienie większego spokoju na tym odcinku
poprzez np. ustawienie kolejnych znaków
drogowych. Jeden z mieszkańców stwierdził także, że turyści przemieszczający
się tą drogą nie respektują zasad ruchu
drogowego i chodzą złą stroną. Na te sytuacje nie reaguje jednak nawet miejscowa
policja, która takie osoby po prostu mija,
nie zwracając im nawet żadnej uwagi.
Przemysław Korcz przypomniał o małej
liczbie etatów w miejscowym komisariacie, który obsługuje także gminę Goleszów. Z tego względu policjanci nie są
w stanie kontrolować całego powierzonego im obszaru.
Przypomniano także o pomyśle na rozwiązanie problemów z bezpieczeństwem
w rejonie skrzyżowania ul. Akacjowej
z ul. Katowicką. Odżyła idea ronda
łączącego ulicę Skalica, 3 Maja i Akacjową. Miasto zamierza wyremontować
z powiatem ulicę Skalica, są też zamierzenia pozyskania środków na remont
ulicy Sanatoryjnej. Te inwestycje mogą
być punktem wyjścia do rozmów z Zarządem Dróg Wojewódzkich o budowie
ronda. Efektem zakończenia tych inwestycji byłoby kompleksowe rozwiązanie
problemów komunikacyjnych w tym
rejonie.
Na zakończenie spotkania głos zabrali
mieszkańcy dzielnicy, którzy zakupili dawny, obecnie zabytkowy budynek
strażnicy. Na forum obywatelskim przedstawili problemy, z którymi borykają się
chcąc zrealizować swój pomysł adaptacji budynku na cele wielomieszkaniowe. Do tej pory budynek miał bowiem
funkcje mieszkaniowo-usługową. Firma
zewnętrzna, która na zlecenie Urzędu
Miasta wydaje warunki zabudowy odrzuciła wniosek, argumentując to tzw.
„zasadą dobrego sąsiedztwa”. Na spotkaniu okazało się, że ani sąsiedzi, ani sam
burmistrz nie są przeciwni ich inwestycji.
Być może dzięki temu spotkaniu twarzą
w twarz możliwym będzie pozytywne dla
właścicieli budynku zakończenie sprawy.
Mateusz Bielesz
12 maja 2022 r.

29 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 6
z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa
Kreta w Ustroniu odbył się Międzyszkolny
Konkurs Języka Angielskiego „The Best”.
Warto zaznaczyć, że Szóstka organizuje
konkurs już od trzynastu lat. Wzorem
lat ubiegłych do zmagań konkursowych
zaproszono najlepszych uczniów z języka
angielskiego z klas piątych i szóstych szkół
ustrońskich. Młodzi miłośnicy języka angielskiego w formie pisemnej sprawdzali swoje
umiejętności językowe – zasób słownictwa,
stosowanie zasad gramatycznych, czytanie
ze zrozumieniem, sprawności komunikacyjne. Po wnikliwym sprawdzeniu prac
konkursowych przez jury, składające się
z nauczycieli z ustrońskich szkół podstawowych, klasyfikacja wygląda następująco:
w kategorii kl. 6 – 1. Aleksandra Legierska
z SP2, 2. Ewelina Brassett z SP5, 3. Weronika
Krzywda z SP5; w kategorii kl. 5 – 1. Patrycja
Łukasik z SP2, 2. Emilia Sztwiertnia z SP2,
3. Wojciech Zawada z SP5.
Lucyna Raszka
Instytut Śląska Cieszyńskiego od lat organizuje uroczystości z okazji Dnia Flagi RP
w Ustroniu. W poniedziałek 2 maja podczas
patriotycznego spaceru członkowie Instytutu rozdawali po raz kolejny mieszkańcom
Ustronia biało-czerwone flagi i kotyliony.
Szczególnym zainteresowaniem, zwłaszcza
wśród rodzin z dziećmi, cieszyły się kotyliony w barwach narodowych, które można
było sobie przypiąć do górnej części garderoby. Akcja uliczna miała na celu promowanie
pozytywnych postaw obywatelskich, nowoczesnego patriotyzmu oraz działalności dla
dobra wspólnego. Patronat nad wydarzeniem
objął poseł na Sejm RP Mirosław Suchoń,
który osobiście uczestniczył w spacerze
i rozdawał flagi napotkanym mieszkańcom.
W komentarzu do wydarzenia Christian
Jaworski, prezes Instytutu poinformował –
Podczas tegorocznych obchodów Dnia Flagi
RP napotkani mieszkańcy miasta i regionu
bardzo chętnie włączyli się w całe przedsięwzięcie i „częstowali się” rozdawanymi flagami. Zorganizowane przez nas wydarzenie
miało na celu pokazać, że można świętować
w spontaniczny i aktywny sposób, promując
jednocześnie zaangażowanie obywatelskie
i patriotyzm.
(ChJ)
W dniu 30 kwietnia odbyło się sprzątanie
Dzielnicy Nierodzim, które zorganizował Zarząd Osiedla. Akcja ta kontynuowana jest od
kilku lat. W miejscu zbiórki, którym była „Olszynka” zameldowało się 7 osób dorosłych,
w tym radna Naszej Dzielnicy Jolanta Hazuka. Gościnnie wspomógł nas radny Dzielnicy
Ustroń Dolny Dariusz Śleziona, 2 członków
Zarządu Osiedla i tylko 3 mieszkańców oraz
Jakub najmłodszy uczestnik naszej akcji.
Pomimo tak małej liczby osób udało się
posprzątać ulice: Kreta, część Szerokiej,
Bładnicką, Łączną, Wiejską, Katowicką
w rejonie Żabki, Boczną, Zabytkową, koryto
Młynówki od Olszynki do ulicy Żwirowej oraz
rów wzdłuż dwupasmówki od ulicy Kreta
do Żwirowej. W sumie zebrano około 20
worków śmieci. Po zakończonym sprzątaniu był czas na odpoczynek, ciasto i pizzę.
Chciałbym tutaj podziękować Zarządowi OSP
Nierodzim za użyczenie „Olszynki”, Marii
Kozub za upieczenie ciasta oraz wszystkim,
którzy zdecydowali się na spędzenie tego
sobotniego czasu na wspólnym sprzątaniu.
Liczymy na to, że może kiedyś frekwencja
będzie taka, że uda się posprzątać całą
dzielnicę.
12 maja 2022 r.
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LIST DO REDAKCJI
W związku z opublikowanym w numerze 17 (1569) z 28 kwietnia
2022 r. Gazety Ustrońskiej listem Elżbiety Sikory zmuszony jestem
do zabrania głosu z następujących powodów:
• W latach 1977-1979 byłem dyrektorem d/s administacyjno-ekonomicznych Śląskiego Szpitala Reumatologicznego w Ustroniu. W tym czasie miałem okazję poznać osobiście gen. Jerzego
Ziętka, który pomagał szpitalowi w inwestycjach mieszkaniowych
i patronacie śląskich przedsiębiorstw nad szpitalem, a także był
pacjentem szpitala. Na wielu spotkaniach w gabinecie dyrektora
śp. prof. Zbigniewa Gburka usłyszałem kilkadziesiąt wspomnień
generała dotyczących jego pobytu w Ustroniu w okresie międzywojennym, pomysłu na budowę Jaszowca czy Zawodzia, ale też
dróg szybkiego ruchu, Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie
czy katowickiego „Spodka” i innych.
• W latach 1990-1992 roku byłem burmistrzem miasta Ustronia i wykonawcą uchwały Rady Miasta z 28 kwietnia 1991 roku
dotyczącej zmian nazw ulic w mieście, w tym zmiany nazwy ulicy
z gen. Jerzego Ziętka z powrotem na ul. Słoneczną.
• Jestem z wykształcenia prawnikiem i wiem teoretycznie, ale
i praktycznie, jak stanowi się prawo i je egzekwuje
• Mam 75 lat i żyłem z czasach PRL-u, pamiętam, jak wtenczas
było. Poznałem ofiary reżimu i reprezentowałem je przed sądami.
Znałem więc poszkodowanych działaniem kierownictwa PZPR,
którego gen. Ziętek był aktywnym członkiem zarówno w Katowicach, jak i w Warszawie, jako członek Rady Państwa. Wiem,
jak działał w ramach opresyjnego systemu PRL-u w stosunku do
robotników Poznania w październiku 1956 r., przeciwko którym
reżim wysłał czołgi, a szczególnie dobrze wiem, bo z autopsji, jak
to było ze studentami wyższych uczelni w Katowicach i studentami
Politechniki Gliwickiej w marcu 1968 roku, czy też członkami
„Solidarności”, którzy w dniu 13 kwietnia 1981 roku zostali internowani, a potem skazani na przymusową emigrację za granicę.
Przede wszystkim zaś w stosunku do górników, ofiar pacyfikacji
kopalni „Wujek”. Wiem także o pozytywnym politycznym działaniu
gen. Ziętka, kiedy w 1945 r. powołał komisję, która podjęła się
spisu górników przymusowo wywiezionych do ZSRR po zajęciu
Górnego Śląska przez Armię Czerwoną, i starań o ich zwolnienie
z deportacji i powrót do domu.
Ad 1. Inicjatywy inwestycyjne gen. Jerzego Ziętka jako Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej w Katowicach czy Wojewody
Katowickiego są powszechnie w naszym mieście znane. Jako fakty
historyczne spisane w wielu artykułach zamieszczonych w Gazecie
Ustrońskiej, Pamiętniku Ustrońskim czy Kalendarzu Ustrońskim
i nikt tych inicjatyw nie kwestionuje ani nie wymazuje z pamięci.
Niech dowodem będą tablice poświęcone budowie Zawodzia przy
ul. Gościradowiec i przy ul. Szpitalnej (przy ławeczce).
Ad 2. Autorka listu, a zarazem autorka wielu artykułów w Gazecie Ustrońskiej, mam nadzieję czytelniczka Gazety Ustrońskiej,
a także była radna Rady Miasta, a zarazem aktywna działaczka
społeczna w naszym mieście powinna wiedzieć, że problem obecności w przestrzeni publicznej nazw ulic instytucji, szkół związanych sowieckimi symbolami i osobami związanymi z PPR i PZPR
istniał od początku naszej transformacji ustrojowo-gospodarczej.
W Gazecie Ustrońskiej bowiem opisano szczegółowo jak dokonano tych zmian i jakie było ich uzasadnienie.
Ad 3. Wybrana w dniu 27 maja 1990 roku w demokratycznych
wyborach do samorządu terytorialnego Rada Miasta Ustronia
w otrzymanych kompetencjach miała i ma do dzisiaj prawo nadawania nazw ulic w mieście, a za tym ich zmiany. Już po roku
działania z własnej inicjatywy popartej wnioskami mieszkańców
Ustronia z tej kompetencji skorzystała i dokonała zmian nazw
ulic, osiedli m. in. zmieniając nazwę ul. Gen. Ziętka z powrotem
na ul. Słoneczną, zobowiązując w tym wypadku mnie, ówczesnego
burmistrza miasta do jej wykonania, co też się stało.
Wybrany w demokratycznych wyborach w 2016 roku Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił w tym samym roku tzw. ustawę
o dekomunizacji, czyli o zakazie upamiętniania m.in. w nazwach
instytucji, ulic, placów, budowli, parków, osób, wydarzeń dat
związanych z komunizmem innym ustrojem totalitarnym, zobowiązującą wszystkie organy samorządu, instytucje itd. do wykonania
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tej ustawy. Nie ma potrzeby dyskutowania o tym, czy w demokratycznym państwie należy wykonywać ustawy Sejmu albo uchwały
władz samorządowych. Prawo to bowiem obowiązuje wszystkich
kogo dotyczy: samorządu, dyrektora i prezesa jednostki, która
ma w nazwie organizację czy osobę związaną z komunizmem,
czyli opresyjnym systemem sowieckim, najwyższymi władzami
PPR i PZPR. Domaganie się od prezesa zarządu Centrum Reumatologicznego deklaracji, czy wykona, czy nie przepisy ustawy
jest bezprzedmiotowe.
Ad. 4. Nie potrzeba wielkiej wyobraźni, aby uzmysłowić sobie,
że są w naszym społeczeństwie ofiary tamtego systemu, i trzeba
im wynagrodzić ich szkody i nie nękać ponownie. I tak podam
tylko jeden przykład: Wyobraźmy sobie, że ja i mój kolega ze
studiów na filii Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Prawa
w Katowicach, w marcu 1968 roku, zostaliśmy pobici przez MO,
ZOMO czy ORMO przed swą uczelnią w Katowicach, a potem
w Gliwicach, najpierw musieliśmy wysłuchać przemówienia
I sekretarza KW PZPR tow. Edwarda Gierka o tym że, „śląska
woda połamie wam ręce”, nawiązującego do słów premiera Józefa Cyrankiewicza, który po wydarzeniach poznańskich w dniu
29 czerwca 1956 roku, groził robotnikom, „Każdy prowokator
czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy
ludowej niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie!”, następnie zostali, tak jak to było w moim i kolegi przypadku, przez wysłane, na rozkaz, czy przy akceptacji ówczesnego
Przewodniczącego WRN gen. Jerzego Ziętka, specjalne odziały
milicji z Wojewódzkiej Komendy MO w Katowicach, pogonieni
przez spuszczone przez nich ze smyczy psy i musieli w obawie
o swoje życie skakać do zimnej i cuchnącej od zanieczyszczeń
wody w przepływającej w pobliżu Rawie, i jeszcze tego samego
dnia na rynku w Katowicach przed Redakcją Trybuny Robotniczej przez trzy godziny w tłumie protestujących byli polewani
lodowatą wodą, i z tego też powodu po latach nabawili się
reumatyzmu, zostali skierowani na leczenie do Ustronia, a teraz
po 54 latach od tamtych wydarzeń i po 33 latach po zmianie
ustroju totalitarnego na demokratyczny, zobaczyli, że szpital
do którego przybyli, by leczyć ten reumatyzm, nosi jeszcze imię
Gen. Jerzego Ziętka, a we wnętrzu stoi jego popiersie. Czy ten
widok by nas nie zabolał? Takich przykładów mógłbym mnożyć
bez liku. W stosunku do osieroconych dzieci zabitych górników
Kopalni Wujek, które przyjechałyby do sanatorium Równica
i zobaczyły pomnik gen. Ziętka, czy wreszcie internowanych,
w tym ustroniaków, którzy musieli przez dekadę chodzić ulicą
Gen. Jerzego Ziętka. Trzeba mieć też trochę empatii dla ofiar tamtego represyjnego systemu i nie narażać je na takie przykrości.
Podsumowując moją wypowiedź listowną pragnę retorycznie
zapytać: Czy słowa autorki listu o obecnie rządzących w naszej
Ojczyźnie członkach PiS-u i ich zwolennikach, o ich działalności
ustawodawczej odniosłaby do radnych Rady Miasta Ustronia
pierwszej kadencji 1990-1994, którzy zrobili, to co należało
zrobić, usunęli z przestrzeni publicznej nazwę ulicy Gen. Jerzego
Ziętka? Zaznaczam że uchwałę tę podjęli radni powszechnie szanowani w naszym mieście, żyją wśród nas, a niektórzy pomarli.
Odpowiedź oczywiście brzmi: Nie.
I jeszcze jedna sprawa: powszechnie wiadomo, że w listopadzie 2017 roku na mocy tak zwanej ustawy dekomunizacyjnej
ówczesny wojewoda mazowiecki wydał zarządzenie zastępcze,
które zmieniło nazwę alei Armii Ludowej (Trasa Łazienkowska)
na ulicę Lecha Kaczyńskiego. Wybrana w demokratycznych
wyborach Rada Miasta Warszawy w ramach swych kompetencji
odwołała się od tej decyzji, a niezawisły Sąd Administracyjny
uchylił to postanowienie, i Trasa Łazienkowska znów nosi nazwę
Alei Armii Ludowej, co oburzyło działaczy i zwolenników PiS-u
i miliony ludzi w Polsce. Dura lex, sed lex.
Jest jednak różnica w zmianie nazwy ulicy, w tych obu przypadkach. A mianowicie: gen. Jerzy Ziętek w okresie II wojny
światowej po przeszkoleniu przez NKWD w ZSRR, z Armią
Czerwoną i NKWD, czołgami sowieckimi do Polski „wjechał”,
i wraz z władzami PZPR wykonywał polecenia Moskwy przez
cały okres swej publicznej działalności.
Natomiast śp. Prezydent Lech Kaczyński wielokrotnie publicznie ostrzegał przed wyszkolonymi przez następców NKWD,
czyli KGB i GRU, agentami, którzy objęli władzę na Kremlu i ich
postsowieckimi zapędami, Oni bowiem jako agresorzy wjechali
czołgami do Gruzji. Śp. Prezydent Lech Kaczyński zapowiadał
12 maja 2022 r.

NIEPEWNA
PRZYSZŁOŚĆ
Na ostatniej sesji Rady Miasta zaprezentowano sprawozdanie
z działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego za ubiegły rok,
a także plany spółki na najbliższą przyszłość. Jednak ich
realizacji, w związku z niestabilną sytuacją na świecie, nie
możemy być pewni.

Z usług Przedsiębiorstwa Komunalnego korzystają wszyscy
mieszkańcy naszej gminy, dlatego tym bardziej interesuje nas
jego aktywność. Wyniki pracy spółki za 2021 rok na kwietniowej
sesji przedstawił jej prezes Krystian Wałach.
Sytuacja finansowa spółki wygląda następująco. W 2021 roku
osiągnięto 10.711.216 zł przychodu. Koszty jego uzyskania
wyniosły 10.621.715 zł, a więc wypracowano 86.686 zł zysku.
Przychody były wyższe w 2021 roku o 6,1% w stosunku do 2020
roku. W sprawozdaniu czytamy: Do osiągnięcia zysku w głównej
mierze przyczyniło się znaczne zwiększenie ilości odebranych
odpadów od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
na terenie Ustronia, mimo trwającej pandemii. Wzrosła także ilość
odebranych odpadów biodegradowalnych i wielkogabarytowych
od mieszkańców miasta. Jednocześnie ograniczano koszty zagospodarowania odpadów.
W ciągu roku wystąpiły też problemy i utrudnienia w działaności spółki. Przede wszystkim jest to wzrost cen części zamiennych,
materiałów eksploatacyjnych oraz wyrobów ze stali. Wzrost
cen oraz ograniczone możliwości bieżącego odbioru odpadów
w Instalacjach Przetwarzania Odpadów spowodował wymuszenie konieczności poszukiwania nowych odbiorców na nowych
warunkach cenowych. W dokumencie czytamy dalej: Trwająca
pandemia SARS-CoV-2 i związane z nią częste zmiany przepisów spowodowały destabilizację działalności gospodarczej oraz
w znacznym stopniu utrudniły realizację inwestycji. Zwrócono
uwagę na trudności w znalezieniu niektórych pracowników.
Podsumowując sprawozdanie prezes Wałach stwierdza: Sytuacja gospodarcza, ze względu na niezakończoną pandemię SARS-CoV-2, wybuch konfliktu zbrojnego na Ukrainie oraz wysoką
inflację, jest trudna do przewidzenia. W momencie tworzenia
analizy rozwoju nie można określić w dłuższej perspektywie
czasu, jak mocno będzie wpływać na funkcjonowanie i kierunek
rozwoju spółki... Rosnące ceny paliwa, energii elektrycznej, gazu,
miału węglowego wpływają na wysoki wzrost kosztów całej
działalności gospodarczej spółki.
Prezes Wałach zapewnia jednak, że mimo ograniczenia finansowania przedsiębiorstwa, będzie ono realizowało zadania w taki
sposób, by było to jak najmniej widoczne i odczuwalne przez
mieszkańców i turystów.
Mateusz Bielesz
w Tibilisi agresję na Ukrainę, państwa bałtyckie i wreszcie może
Polskę. I ten scenariusz zaczął się niestety właśnie realizować.
Mamy barbarzyńską agresję postsowieckiej Rosji na Ukrainę.
Gen. Jerzy Ziętek już stanął przed Sądem Bożym. Biografowie jego mówią, że miał opiekę duchową ojca franciszkanina
z Katowic Panewnik. I spowiadał się. Osądzi go też historia.
Moim zdaniem miejscem dyskusji o gen. Jerzym Ziętku, a także
Edwardzie Gierku są panele dyskusyjne na uczelniach, w różnych
organizacjach i stowarzyszeniach, a nie prasa lokalna, gminna
czy regionalna prasa, a nawet krajowa.
W prasie, która dociera do szerokiego kręgu odbiorców, trzeba
być obiektywnym i obowiązkiem autora listu czy artykułu jest
ujawnić całą prawdę i tylko prawdę o działaniach osób o których
się pisze, a nie manipulować tymi informacjami. Wynosić je na
piedestały i gloryfikować, poprzez wybieranie tylko tego, co dobrego zrobili, a ukrywać to, ile zła czynili.
Andrzej Georg
P.S. Autorka listu użyła naszego cieszyńskiego słowa „szkopyrtok” na określenie ludzi, którzy aktywnie żyli w tamtym ustroju,
a teraz mówią co innego. Otóż w Biblii wielokrotnie jest powtarzana prośba, „aby przejrzeli na oczy”. Nie należy czynić zarzutów
tym, którzy przejrzeli.
12 maja 2022 r.

		

NOC MUZEÓW – 13 MAJA
1. Muzeum Ustrońskie, im. J. Jarockiego, ul. Hutnicza 3
czynne: 9.00 – 22.00 / wstęp wolny: 16.00 – 22.00
• zwiedzanie z przewodnikiem wystaw stałych i czasowych;
• ekspozycja etnograficzna odwzorowująca w trzech pomieszczeniach wyposażenie mieszkalne dawnych ustrońskich domów;
• wystawa poświęcona strojowi cieszyńskiemu, obejmująca bogatą kolekcję
zapinek do żywotka („hoczków”) wraz z niezwykle cennym złoconym pasem
do sukni („gurtem”);
• izba pamięci dedykowana patronowi Muzeum, wieloletniemu dyrektorowi
Kuźni Ustroń, inż. Janowi Jarockiemu;
• sala „In memoriam Bogusława Heczko”, poświęcona twórcy
• wystawa malarstwa Elżbiety Szołomiak;
• oraz specjalnie na „Noc Muzeów”: wystawa malarstwa Tadeusza Doroty
w 85. rocznicę urodzin. Gościem honorowym będzie Magdalena Dorota.
2. Oddział „Zbiory Marii Skalickiej”, ul. 3 Maja 68
czynne i wstęp wolny: 16.00 – 22.00
• ekspozycja grafik Pawła Stellera;
• wystawa starodruków, ekslibrisów i medali z kolekcji Marii Skalickiej;
• Izba Pamięci Jana Sztefka;
• wystawa pamiątek Estrady Ludowej „Czantoria”;
• prezentacja cieszyńskiego stroju ludowego;
• oraz specjalnie na „Noc Muzeów”: od godz. 17.00 wernisaż wystawy
malarstwa Dominiki Puchały pt. „Femme Fatale”
3.Urząd Miasta, Sala sesyjna, Rynek 1
wstęp wolny: 16.00 – 20.00
• projekcja filmu „65 lat praw miejskich Ustronia”
• zwiedzanie Sali Sesyjnej Urzędu Miasta
4. Miejski Dom Kultury „Prażakówka”, ul. Daszyńskiego 28
wstęp wolny: 16.00 – 22.00
• prezentacja efektów świetlnych i nagłośnieniowych (w sali widowiskowej)
• zwiedzanie budynku
• wystawa zdjęć związana z historią Prażakówki
• wystawa archiwalnych zdjęć z budowy katowickiego Spodka w związku
z jego Jublieuszem 50-lecia Wejście od strony ul. Strażackiej!
5. Galeria Rynek 4, ul. Rynek 4
wstęp wolny: 09.00 – 22.00
• ekspozycje stałe i czasowe
• specjalnie na „Noc Muzeów”: wystawa czasowa malarstwa Aliny Sibery
6. Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Wantuły, ul. Rynek 4
wstęp wolny: 08.00 – 22.00
• wypożyczalnia dla dorosłych czynna do 22.00
• kiermasz używanych książek od 12.00
• „Zagadkowa biblioteka” – quiz dla dorosłych
• „Cieszyńskie GO!” – wielkoformatowa gra (czytelnia)
7. Kościół Rzymskokatolicki św. Klemensa, ul. Daszyńskiego 15
Koncert o godz. 16.30
koncert Chóru Kameralnego Lege Artis pod dyrekcją Szymona Staniszewskiego
8. Kościół Ewangelicko-Augsburski ap. Jakuba Starszego,
Plac Księdza Karola Kotschego 4
wstęp wolny: 16.00 – 01.00
• muzeum im. ks. Piotra Wowry (16.00 – 24.00)
• rodzinny piknik na pl. Kościelnym – 21.30
• koncert smyczkowy w kościele: Natalia Pieszka, Marlena Janik (skrzypce),
Joanna Borowska (wiolonczela) Marzenia Niemczyk (altówka) – 22.30
• kino plenerowe pod gwiazdami (uwarunkowane pogodą, w przypadku
deszczu film będzie emitowany w kościele) – 23.30
9. Galeria Kukuczka, ul. Kuźnicza 4D
wstęp wolny: 16.00 – 22.00
„Noc Muzeów”: o godz. 18.00 wernisaż malarstwa Stanisława Mazusia
10. Dworzec Dobrych Myśli, Dworcowa 4
wstęp wolny: 19.00 – 22.00

Największa wystawa lalek i misiów w Europie

11. Muzeum Motocykli „Rdzawe Diamenty”,
ul. Kościelna 21, wstęp wolny: 19.00 – 21.30

Ekspozycja zabytkowych motocykli

12. Muzeum Magicznego Realizmu „Ochorowiczówka”,
ul. J. Ochorowicza 6, 43-460 Wisła
czynne: 11.00 – 22.00 / wstęp wolny: 18.00 – 22.00

Magiczny Realizm: Salvador Dali, Jakub Różalski, Julian Ochorowicz specjalnie na „Noc Muzeów”: Martha Mulawa i Igor Mitoraj SCULPTURE
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Gołym okiem widać skalę remontu.

Fot. M. Bielesz

ZABYTEK W PRZEBUDOWIE
Zmierzając od rynku w stronę zabudowań dawnej Kuźni Ustroń mijamy rozłożysty
Dąb Sobieskiego, przy którym pod adresem Daszyńskiego 54 znajduje się znana
wielu ustroniakom tzw. Donatówka. Obiekt będący dawniej częścią kolonii robotniczej jest obecnie gruntownie modernizowany, ponieważ nie nadawał się już do
dalszej eksploatacji.

Obszernie o historii budynku pisali
na łamach zeszłorocznego świątecznego
wydania Gazety Ustrońskiej (nr 51) Alicja
Michałek oraz Kamil Podżorski z Muzeum
Ustrońskiego. Donatówka swoje najlepsze
lata miała już jednak dawno za sobą. Warunki, które zapewniano dziesiątki lat temu
nie odpowiadały przede wszystkim współczesnym wymogom bezpieczeństwa. Jej
lokatorzy nie mogli mówić o komfortowym bytowaniu w zabytkowych murach.

Przebudowana Donatówka zostanie oddana
do użytku w przyszłym roku. Fot. M. Bielesz
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Fakt, że jeszcze niedawno mieściły się
tam lokale komunalne o niskim standardzie mówi wszystko o tamtejszej jakości
życia. Ogrzewanie piecami węglowymi
w mieszkaniach, to tylko jeden z elementów, który wymagał natychmiastowych
zmian.
Decyzję o przebudowie wraz z termomodernizacją budynku podjęto 25 lutego
2021 r. na sesji RM Ustroń. Wpływ na
takie postanowienie miało otrzymane
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości 890.169.10 zł. Wówczas uchwałę w tej sprawie jednogłośnie
przyjęli wszyscy radni. Wcześniej, bo już
w 2019 roku budynek opuścili jego mieszkańcy. Dawni lokatorzy zostali przeniesieni do mieszkań należących do zasobu
miasta – mówi Teresa Bury, naczelnik
Wydziału Mieszkaniowego. – Część
z nich na pewno już nie wróci. Warunki mieszkaniowe w aktualnie zajmowanych lokalach są bardzo dobre lub dobre,
a kolejna przeprowadzka dla wielu z nich
będzie zbyt dużym wyzwaniem.
Przebudowę rozpoczęto od niemal całkowitej rozbiórki Donatówki, co możemy
aktualnie zobaczyć na własne oczy. Roboty prowadzone są w taki sposób, aby nie
naruszyć stateczności budynku. Usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie
może bowiem wywołać przewrócenia się
innego fragmentu całej konstrukcji. – Finalnie z oryginalnych murów pozostaną
cztery zewnętrzne ściany oraz jedna wewnętrzna ściana nośna – oznajmia Julia
Lipowska, zastępca naczelnik Wydziału

Inwestycji. – Za modernizację obiektu odpowiada firma INSTAL Cymorek
Sp. J. z siedzibą w Pierścu. Kwota, jaką
otrzyma za swoje usługi to niecałe 5
milionów zł. Planowo prace miały zakończyć się w listopadzie tego roku. Jednak
podczas prowadzonych prac stwierdzono
konieczność wymiany całkowitej konstrukcji dachu wraz z pokryciem co zostało zaakceptowane przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. W związku
z tym budynek zostanie oddany do użytku
nieco później.
Na terenie budowy panuje spory ruch.
Urzędnicy i budowlańcy realizujący zlecenie zgodnie mówią, że budynek nie
nadawał się już do zamieszkania. Pomimo
bieżących remontów, które realizowało
miasto Ustroń, niemożliwym było dalsze
bezpieczne użytkowanie mieszkań. Strop
w wielu miejscach był już przegnity.
Obchodząc budynek ze wszystkich stron
widać już ogrom prac, które wykonano
przy rozbiórce. Rozebrano istniejące stropy drewniane, skuto wewnętrzne tynki
oraz posadzki na parterze, a także usunięto
wszelkie instalacje wewnętrzne. Z remontowanego budynku pozostały jedynie
mury zewnętrzne wraz z podłużną ścianą
nośną. Na dzień dzisiejszy wykonany
jest jeden strop międzykondygnacyjny,
rozpoczęto prace murarskie na parterze
wraz z rozmieszczeniem instalacji wewnętrznych.
W nowej odsłonie Donatówki zaprojektowano 17 mieszkań na 3 kondygnacjach
zamiast wcześniejszych 9. Najmniejsze
z nich będzie miało powierzchnię ok.
25 m2, natomiast największe ok. 77 m2.
Cała powierzchnia użytkowa to ok. 940
m2. Sama bryła budynku pozostanie bez
zmian, co oznacza, że zachowana zostanie forma, którą pamiętamy z widzenia
i starych fotografii. Z myślą o osobach niepełnosprawnych ruchowo przewidziano
utworzenie pochylni, ułatwiającej dostęp
do mieszkań położonych na kondygnacji
parterowej. W piwnicy budynku zainstalowany zostanie kocioł gazowy wraz
z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej.
W ramach remontu zostanie zmodernizowane przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne wraz z nową kanalizacją deszczową.
Co dziś także istotne remont nie wpłynie
na istniejący drzewostan a przede wszystkim na znajdujący się w pobliżu pomnik
przyrody. Na terenie prowadzonej inwestycji powstaną nowe miejsca parkingowe
dla mieszkańców.
Na liście osób oczekujących na „przydział” lokalu z mieszkaniowego zasobu
gminy znajduje się 50 rodzin. Po oddaniu
do użytku odnowionego budynku przy ul.
Daszyńskiego 54 wnioski oczekujących
na lokal z mieszkaniowego zasobu gminy
będą ponownie weryfikowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową powołaną
przez Burmistrza Miasta Ustroń.
Przebudowa budynku była koniecznością. W jej wyniku miasto odzyska kolejny
zabytek, natomiast przyszli mieszkańcy
otrzymają wyższy standard mieszkań.
Miejmy nadzieję, że taki sam los spotka inne zaniedbane obiekty tego typu
w naszym mieście.
Mateusz Bielesz
12 maja 2022 r.

XI MIĘDZYNARODOWY
PLENER RZEŹBIARSKI
„DAR”
Od 23 do 27 maja w ustrońskim
amfiteatrze spotkać będzie można artystów rzeźbiarzy, tworzących swoje
dzieła z drewna. Odwiedzający w tym
czasie amfiteatr będą mogli podglądnąć
proces twórczy, poczuć zapach trocin
i charakterystyczny dźwięk pił spalinowych i dłut. Gotowe rzeźby staną w Parku
Kuracyjnym.

DYNAMIKA
KUBALI
Firma Kubala z Ustronia – producent
narzędzi budowlanych i malarskich po raz
kolejny znalazła się w zaszczytnym gronie
laureatów rankingu Diamenty Forbesa.
W zestawieniu znajdują się firmy, które
w trzech ostatnich latach najszybciej
zwiększały swoją wartość. Podczas uroczystej gali w Katowicach firmę Kubala
reprezentował dyrektor generalny Aleksander Łamacz wraz żoną Natalią Kubalą-Łamacz. Nie tylko odebrali wyróżnienie,
ale też wysłuchali ekspertów, z którymi
na temat rozwijania biznesu w turbulentnych czasach rozmawiał Paweł Zielewski, redaktor naczelny Forbesa. Przed
rozpoczęciem debaty Piotr Popławski,
starszy ekonomista ING Banku Śląskiego,
przybliżył zgromadzonym na gali obecną
kondycję gospodarczą Europy i Polski. Na
Śląsku znajduje się 708 diamentowych
firm i region zajmuje trzecie miejsce pod
względem liczby laureatów w kraju.

Znana ustrońska jazzmanka Karolina Kidoń podziwiana jest nie tylko za niezwykłą barwę
głosu, ale też za wieloletnią działalność z dziećmi i młodzieżą, gdyż uczy ustrońskie talenty,
które dzięki niej mają możliwość stale rozwijać swoje uzdolnienia wokalne. Koncerty grupy
Sing it Out prowadzonej przez artystkę, należą na rynku już do tradycji, a popołudniem
w ostatni dzień majówki wystąpili soliści, którzy dopiero rozpoczynają swą karierę. Na
zdjęciu powyżej prowadząca zespół Sing it Out dokumentuje występy swych podopiecznych.
Fot. L. Szkaradnik

W ostatni dzień majówki na rynku, której program artystyczny przygotował MDK „Prażakówka” wraz z Urzędem Miasta, atrakcją dla najmłodszych była bajka (Nie)brzydkie kaczątko.
Została ona oparta na klasycznej baśni Hansa Christiana Andersena w autorskiej oprawie,
zrealizowana przez agencję artystyczną Pro-Art z Katowic. Na rynku zgromadziło się sporo
rodzin z maluchami, które żywo reagowały na przygody tytułowej bohaterki. Jest to spektakl
o trudnej samotności, ale i o odnalezieniu własnej drogi, o odwadze i pięknej przemianie.
Dynamiczna akcja, barwne kostiumy i wpadające w ucho piosenki z pewnością podobały się
małym widzom, którzy często podchodzili pod samą scenę. Było to efektowne widowisko
z morałem o przyjaźni, wzajemnych relacjach i tolerancji, który stanowił przesłanie nie tylko
dla najmłodszych.
Fot. L. Szkaradnik
19/2022/3/R

12 maja 2022 r.
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pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego. Niestety w blokach
jest w tej materii odpowiedzialność zbiorowa i na co dzień jest
to aż nadto widoczne. Coraz więcej osób robi zakupy przez internet, a zatem wokół niebieskich kontenerów na papier często
jest wiele większych czy mniejszych kartonów. Zajmują one
o wiele więcej miejsca, niż spłaszczone, ale mało kto ma na to
czas i ukierunkowanie. Pety w żółtym pojemniku też rzadko są
zgniatane, a to wszystko generuje dodatkowe koszty transportu.
Bardzo często makulatura jest pakowana w foliówki na czas jej
przenoszenia do kontenera, ale przecież przed wrzuceniem można
foliówkę usunąć i zabrać do domu na następny transport odpadów
lub włożyć ją do żółtego pojemnika na plastik. Tymczasem stale
widzi się odpady papierowe wrzucone z foliówkami. Widocznie
komuś szkoda czasu, by to prawidłowo posegregować! Nie chcę
już pisać o tym, że w każdej altance przy blokach odpady nibysegregowane, są najczęściej bardzo wymieszane. Mam nadzieję, że
jest coraz więcej osób, które rozumieją, że segregacja odpadów
to obowiązek każdego z nas, ale widoczne są właśnie te błędne
poczynania. A tak przy okazji odpady bio – też są wrzucane
do brązowych kontenerów z foliówkami, choć można przecież
wsypać zawartość, a foliówkę dać do plastików. Zachęcamy
wszystkich, którzy mają dylematy podczas segregacji odpadów
do obejrzenia nowej strony Przedsiębiorstwa Komunalnego pod
adresem: pk.ustron.pl
Lidia Szkaradnik

Pudła kartonowe najlepiej poskładać i umieścić w niebieskim kontenerze bez foliowego opakowania.
Fot. L. Szkaradnik

RECYKLING
wspólny interes

PYTANIE KONKURSOWE NR 14:
Co należy zrobić przed wrzuceniem kartonowych
pudełek i plastikowych butelek do kontenerów,
aby zajmowały jak najmniej miejsca?
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 20 maja.*

OGLĘDZINY
ROZWIĄZANIE KONKURSU NR 12:
Z 600 puszek aluminiowych może powstać
OSIEDLOWYCH KONTENERÓW
rama do roweru, a z 3 puszek oprawki okularów.

Chociaż wokoło mnóstwo zieleni, a wiosenne piękno natury
zachęca do życia i aktywności, czasem trzeba zmierzyć się
z prozą dnia codziennego i na przykład wynieść z domu śmieci.
Mam nadzieję, że w większości gospodarstw indywidualnych
segregacja odpadów przeprowadzana jest prawidłowo, co przecież
mogą sprawdzić wywożący sprzed domów spakowane odpady

Nagrodę Kubek z logiem Gazety Ustrońskiej lub widokiem Ustronia
otrzymuje:* Franciszek Kisiała z Ustronia, ul. Lipowska.
* 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.

BIBLIOTEKA POLECA
Ellie Midwood – „Skrzypaczka z Auschwitz”
Powieść inspirowana prawdziwą historią Almy
Rosé – wiedeńskiej wirtuozerki skrzypiec. Od
szóstego roku życia Alma uczyła się gry na skrzypcach u ojca, a w wieku trzynastu lat przyjęto ją
do Konserwatorium Wiedeńskiego. W 1932 roku
założyła żeńską orkiestrę kameralną „Wiener
Walzermädeln”, nawiązującą do tradycji popularnych u schyłku XIX wieku kapel żeńskich,
które grały w kawiarniach i lokalach tanecznych.
W 1943 roku została aresztowana i przetransportowana do Auschwitz. W obozie rozpoznano
ją jako skrzypaczkę i przydzielono jako kierowniczkę i dyrygentkę żeńskiej orkiestry obozowej
„Mädchenorchester von Auschwitz” („Orkiestra
dziewcząt z Auschwitz”).

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

Marcin Kydryński – „O wschodzie”
Najnowsza książka
znanego dziennikarza
i podróżnika.” O Wschodzie” jest książką intymną, chwilami wręcz
dojmująco szczerą. Autor nazywa ją swoją
duchową autobiografią. Wraca w niej nie
tylko na Wschód, ale
i do świata dzieciństwa, pierwszych miłości, olśnień w sztuce
i dramatu utraty najbliższych.

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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NOWA OFERTA
ZESPOŁU SZKÓŁ
TECHNICZNYCH
Trwa kapitalny remont ZST w Ustroniu
i po jego zakończeniu, już we wrześniu młodzież będzie się kształcić w odnowionych, nowoczesnych wnętrzach.
W ogłoszeniach o naborze ustrońskiego
ZST czytamy, że „Jest to idealna propozycja dla absolwentów szkół podstawowych,
którzy chcą zdobyć nowy i poszukiwany
zawód na rynku pracy. Oferta naszego
technikum jest dostosowana pod aktualne potrzeby rynku pracy. Dotychczas
prowadziliśmy rekrutację na trzy rozwijające się kierunki: technik mechanik

(CNC), technik informatyk oraz technik
programista. Od nowego roku szkolnego
wzbogacamy naszą ofertę edukacyjną
o nowy, atrakcyjny kierunek: technik
spawalnictwa!” Warto dodać, że spawacze są wysoko na liście poszukiwanych
specjalistów, gdyż w wielu regionach
wykwalifikowani pracownicy znajdują się
już w wieku przedemerytalnym. Młodych
ludzi, zdaniem ekspertów, często odstrasza
kosztowny proces uzyskiwania uprawnień,
konieczność ich odnawiania, w tej pracy
wymagany jest także dobry stan zdrowia,
jednak wykwalifikowani fachowcy łatwo
znajdują bardzo dobrze opłacaną pracę
w kraju i za granicą.
Oprócz technikum w zespole działa
branżowa szkoła I stopnia, która oferuje
kształcenie w zawodach: elektromechanik
oraz sprzedawca. Można również podjąć
naukę w klasie wielozawodowej.

W dawnym Ustroniu
Tym razem przedstawiam nostalgiczną fotografię ślubną, wykonaną w 1933 r. w Nierodzimiu, w gospodarstwie Marii i Józefa
Kubieniów, zwanym „do Sośnio”, zlokalizowanym nieopodal rzeki
Wisły i lipowskiego mostu. Uwieczniono na niej zaślubiny Józefa
Balcara (1901-1937) i Anieli Paprotnej (1910-2000). Dziewczynki
w pierwszym rzędzie od lewej: NN, Stanisława Kisiałówna (po
mężu Jabłonkowa). W drugim rzędzie pozują od lewej: Józef Kubień – kowal kotlarz i gospodarz „ze Sośnio” (ur. 1868), Edward
Kubień - syn Józefa (ur. 1903), Leonarda Kubień zd. Kuśmierska
– żona Edwarda, NN, Jan i Aniela Balcarowie – państwo młodzi,
Julia Paprotna – matka panny młodej (ur. 1882), Maria Kubień –
gospodyni „ze Sośnio” (ur. 1875), Paprotny – ojciec panny młodej.
W trzecim rzędzie stoją od lewej: NN, Józef Kubień - bratanek
gospodarza „ze Sośnio” (ur. 1900), Franciszka Kubień – żona
Józefa (ur. 1909), NN, NN, Jan Kubień – bratanek gospodarza
„ze Sośnio”, dziadek autorki tegoż artykułu (ur. 1908), Paulina Ki-

5 maja 2022 r.

		

ZBLIŻA SIĘ
GŁOSOWANIE
Głosowanie na projekty zgłoszone w
ramach Budżetu Obywatelskiego 2022
będziemy głosować od 25 czerwca do 5
lipca drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej do głosowania
– https://budzetobywatelski.ustron.pl/ lub
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. Projekty dopuszczone do głosowania
można poznać na stronie internetowej
budzetobywatelski.ustro.pl i w Gazecie
Ustrońskiej nr 17/2022.

siała zd. Kubień – córka gospodarzy „ze Sośnio” (ur. 1905), Emilia
Ledwoń, na rękach Emilii – Maria Kubień (po mężu Uszok). Józef
Balcar był siostrzeńcem gospodarza „ze Sośnio”, jego rodzice oraz
brat Franciszek zmarli młodo, a siostry – Maria i Johanka – na fali
wielkiej emigracji osiedliły się w Argentynie. Józefa - najmłodszego z rodzeństwa wychowywali wujowie – Kubień „ze Sośnio”
oraz Kubień z Lipowca (ojciec Jana). Po zdobyciu wykształcenia
Józef został sztygarem w Koksowni w Knurowie, jednak już
4 lata po ślubie zmarł z powodu choroby płuc (podobnie jak jego
ojciec i brat), zostawiając żonie spory majątek i 3-letnią córeczkę.
Kubieniowie „ze Sośnio” byli zamożnymi, niezwykle pracowitymi
i zaradnymi gospodarzami. Ich dom był zawsze otwarty i pełen
życzliwości, a oni sami ponad 40 razy zostali rodzicami chrzestnymi. Zdjęcie to zamieszczam, aby upamiętnić postać wnuczki
Kubieniów – Stanisławy Jabłonkowej (1925-2006), osoby zasłużonej dla lokalnej społeczności, miłośniczki regionu, tradycji oraz
mowy naszych przodków, autorki licznych opowiadań pisanych
gwarą cieszyńską, rodzinnej kronikarki. Dziękuję Marii Kozub
(córce Stanisławy) za pomoc w opisie fotografii.
Alicja Michałek
Muzeum Ustrońskie
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DRUDZY
W OKRĘGU

Doszło do zakleszczenia osób w pojazdach.

Fot. Cieszyn i okolice - informacje drogowe

GROŹNY WYPADEK

Drużyna Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 była bezkonkurencyjna
w powiatowej edycji Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i awansowała do turnieju okręgowego. Rywalizacja na tym etapie odbyła
się 28 kwietnia w Mazańcowicach. Tam
również reprezentanci Ustronia spisali
się znakomicie. Estera Zięba, Mateusz
Bujok i Dominik Pinkas po zaciętej walce
zdobyli II miejsce, przegrywając tylko z
gospodarzami. Warto zaznaczyć, że zawodnicy z Dwójki startowali w Turnieju
BRD po raz pierwszy.

5 maja wczesnym popołudniem miasto zakorkowały samochody, które nie mogły
przejechać obwodnicą. Stało sie tak z powodu groźnego wypadku na skrzyżowaniu
ul. Katowickiej z Myśliwską.

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie kierowca samochodu osobowego suzuki, wyjeżdżając
z ulicy Myśliwskiej w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa citroenowi Berlingo,
prawidłowo jadącemu ulicą Katowicką
w stronę Wisły. Doszło do zderzenie
pojazdów. Kierująca citroenem nie była
w stanie samodzielnie opuścić pojazdu. Z pomocą przyszli strażacy, którzy
uwolnili kobietę i przekazali pod opiekę
ratowników medycznych. Kobietę i dwie
inne osoby uczestniczące w wypadku
przetransportowano do szpitala. Ich życiu
nie zagraża niebezpieczeństwo.
Utrudnienia w ruchu trwały blisko trzy
godziny z czego przez ponad godzinę ruch
był całkowicie wstrzymany. To spowodowało, że kierowcy postanowili jechać

przez centrum miasta i zobaczyliśmy,
jak ważną funkcję komunikacyjną pełni
obwodnica. W latach 90. z powodu dużej
liczby turystów Ustroń był zakorkowany
w każde niedzielne popołudnie, ale nie
w tygodniu. Widać, jak zwiększyła się
liczba samochodów.
Dlatego samorząd Ustronia powrócił
do koncepcji sprzed kilkudziesięciu lat
budowy „małej obwodnicy” i jej pierwszy
odcinek - ul. Pod Skarpą jest już gotowy.
Kontynuacja inwestycji pozwoli uniezależnić się od drogi wojewódzkiej, co jest
ważne zwłaszcza w kontekście zapowiadanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
zamknięcia skrzyżowań DW941 z drogami lokalnymi. Miasto wydało negatywną
opinię wobec tej koncepcji, ale nie ma
wpływu na ostateczne decyzje.
(mn)

Przy ustrońskim stole

Zwycięska drużyna z Dwójki: Mateusz Bujok,
Estera Zięba i Dominik Pinkas. Zawodnicy
mnusieli się tez wykazać umiejętnością
udzielania pierwszej pomocy.

Na przednówku
jedzmy liście!
Pesto to zielony sos pochodzący z włoskiej Genui, którego głównym składnikiem są liście bazylii. Bazylię można
zastąpić nacią pietruszki, jarmużem,
szpinakiem, a na przednówku pokrzywami (parzymy wrzątkiem, żeby nie
parzyły), listkami mniszka lekarskiego
i przede wszystkim liśćmi czosnku niedźwiedziego! Czosnek niedźwiedzi jest
objęty częściową ochroną, nie można
wyrywać, ale można zbierać liście.

Fot. M. Niemiec
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Do naszego pesto wystarczy ok. 50
średniej wielkości liści czosnku (duża
garść). Blendujemy ok. 100 g orzechów
nerkowca (oryginalnie piniowe), kawałek
sera twardego (nie musi być parmezan ani
Grana Padano, równie dobry jest polski
Bursztyn), dorzucamy przesiekane liście
i 4-5 łyżek oliwy z oliwek oraz szczyptę
soli. Pyszne do tostów, podpłomyków, makaronu.
(mn)
12 maja 2022 r.

7 maja w Będzinie odbył się IV Turniej Karate Kyokushin z udziałem ponad 400 zawodników
z 30 klubów. Cieszyński Klub Karate Kyokushin reprezentowało trzynastu zawodników, którzy
zdobyli osiem medali: dwa złote, dwa srebrne i cztery brązowe. Sukcesy odnieśli też mieszkańcy Ustronia: Adam Szydłowski zdobył srebrny medal w kumite i brązowy medal w kata,
a Adam Sieradzki brązowy medal w kumite. Start zawodników klubu był współfinansowany
ze środków Miasta Cieszyna oraz Elektrometalu Cieszyn.

POGROM PO PRZERWIE
IV LIGA

KS Kuźnia Ustroń – LKS Czarni Gorzyce 4:0 (0:0)

Minionej soboty rozpędzeni ustronianie
podejmowali beniaminka z Gorzyc, który
w ligowej stawce plasuje się na ostatnim
bezpiecznym miejscu i jak tlenu potrzebuje
punktów. Nic zatem dziwnego, że bitym
faworytem byli podopieczni trenera Dariusza Kłusa, którzy przystępowali do tego
meczu uskrzydleni serią sześciu spotkań
bez porażki (cztery wygrane i dwa remisy). Przyjezdni od pierwszego gwizdka
sędziego spisywali jednak się niezwykle
dzielnie, skutecznie broniąc się przed zbyt
wolnymi atakami Kuźni. Co więcej, to
właśnie skazywani na pożarcie goście jako
pierwsi mogli, a nawet powinni, cieszyć
się ze zdobycia gola. W 22. minucie napastnik Czarnych miał kapitalną okazję do
zdobycia premierowego trafienia, jednak
znacznie spudłował, posyłając futbolówkę
wysoko nad poprzeczką. Dwanaście minut
później ten sam zawodnik mógł dopiąć
swego, jednak Kuźnię przed stratą bramki
uratował skutecznie interweniujący Patryk Pawela. Znacznie ciekawiej było po
zmianie stron, kiedy to ustronianie wrzucili
wyższy bieg i zdecydowanie ruszli do ataku. Po godzinie gry jeden z przyjezdnych
zagrał w swoim polu karnym piłkę ręką,
na co arbiter zareagował wskazując na
wapno. Jedenastkę niezwykle pewnie wykorzystał Michał Pietraczyk, który zanotował tym samym swoje jedenaste trafienie
w aktualnie trwającym sezonie. Sześć minut później ustrońscy kibice mieli kolejne
powody do radości i wiwatowania, po tym
jak Lionel Abate uderzając z bliska nie dał
bramkarzowi przyjezdnych żadnych szans
na skuteczną obronę. Na ostatnie dziesięć
minut spotkania na murawie zameldował
się doświadczony Adrian Sikora i trzeba
przyznać, że była to niezwykle udana
12 maja 2022 r.

		

zmiana, bowiem już po trzech minutach
dwukrotny reprezentant naszego kraju
strzelił swoją pierwszą bramkę w barwach
Kuźni po powrocie z KS Nierodzimia.
Sześćdziesiąt sekund później po raz kolejny
z dobrej strony pokazał się A. Sikora, który
celnie dograł do 21-letniego L. Abate, a ten
przypięczętował końcowy rezultat. Fenomentalna passa trwa zatem nadal i wynosi
już siedem spotkań bez porażki! Taka seria
ma oczywiście swoje przełożenie na tabelę.
Po pierwszej wiosennej kolejce (przegrana
z rezerwami ekstraklasowego Piasta Gliwice) ustrońscy zawodnicy byli na ostatnim
bezpiecznym miejscu, natomiast teraz
plasują się w górnej połowie. W następnej
kolejce czwartoligowych zmagań Kuźnia
rozegra kolejne domowe spotkanie, a ich
rywalem będzię Spójnia Landek.
KS Kuźnię Ustroń reprezentowali: Patryk Pawela – Kamil Turoń, Konrad Pala,

Ustroniak Grzegorz Szczechla po kolejnym
organizacyjnym sukcesie Barbarian Race,
który odbył się w kwietniu w Polanie, zajął
się swoją karierą sportową. Dwukrotnie stawał na podium zawodów w biegach terenowych OCR z cyklu Spartan Race, które odbyły
się w weekend w Londynie. Na dystansie
Beast zajął 3 miejsce, a na dystanse Super
był 2. Do złota brakło mu dobrego wyniku
z rzutu oszczepem, który jest jego piętą
achillesową w Spartanie. Kolejne tegoroczne
edycje Barbariana w Dąbrowie Górniczej 21
i 22 maja oraz z Wiśle 3 i 4 września.

Cezary Ferfecki, Bartosz Iskrzycki (89’
Jakub Grzybek), Mykola Bui, Zachariasz
Mucha (62’ Jakub Fiedor), Fabrice Essama
(85’ Kamil Babicki), Michał Pietraczyk,
Filip Moiczek (80’ Adrian Sikora), Lionel
Abate.
Arkadiusz Czapek

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
MRKS Czechowice-Dziedzice
LKS Orzeł Łękawica
LKS Drzewiarz Jasienica
KS Spójnia Landek
TS Podbeskidzie II BB S.A.
KS ROW 1964 Rybnik
LKS Czarni Gorzyce
LKS Unia Książenice
LKS Bestwina
TS Czarni-Góral Żywiec

51
49
45
41
40
37
36
32
32
31
31
31
26
25
14
7

71:23
45:22
54:35
44:30
48:34
36:32
42:31
38:42
29:35
40:39
33:33
52:54
30:51
43:61
27:59
17:68

19/2022/5/R
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

Wdycham.

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 513-263-338
53-98.

OGŁOSZENIA DROBNE

KOMANDOR – Cieszyn, ul.
Stawowa 27 – szafy, garderoby,
zabudowy wnęk z drzwiami
przesuwanymi i nie tylko...
Zamów bezpłatny pomiar.
RATY 0%. 728-340-518,
(33) 854-22-57. www.komandor.pl

Spawanie plastików. Ustroń,
ul.Obrzeżna. 501-444-534.
Małżeństwo zaopiekuje się
starszą osobą w zamian za
mieszkanie w centrum. 32251-96-80 po 21.

Dam pracę: Salowa ul. ZdroCyklinowanie bezpyłowe par- jowa, w godz. 10-18 według
kietów, desek. Odnawianie grafiku. Wymagana książeczka
sanepidowska. Zapraszam 510schodów. 666-989-914.
011-968.
Bagażówka - przeprowadzki
+ ekipa. Usługi transportowe. Malowanie dachów. 505-168217.
601-478-108.
Mobilne usługi fryzjerskie u Zlecę rozbudowę dachu wraz z
Kasi. Zadzwoń-przyjadę! 505- oknem balkonowym (lukarna).
666-989-914.
152-958.
OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

DYŻURY APTEK
Dyżur w godzinach 8.00-20.00

Apteki dyżurujące w niedziele i święta:
14.05				Centrum						ul. Daszyńskiego 8 			tel. 33 854-57-76
15.05				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.
19/2022/4/R
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27.04-30.06			 Wystawa malarstwa „Szeptem” Aliny Sibera,
									
Galeria Rynek 4
13.05-31.05			 Wystawa malarstwa Tadeusza Doroty, Muzeum
Ustrońskie
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. 7
14.05 godz. 17.00		 IV Liga mecz: KS Kuźnia Ustroń - KS Spójnia Landek,
									
stadion ul. Sportowa
21.05 godz. 17.00		 32 Dzień na Czantorii zakończenie 31 Dni na
									 Czantorii, szczegóły str. 3
23-27.05						XI Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski „DAR”,
							
		Amfiteatr
25.05 godz. 18.00			IV Liga mecz: KS Kuźnia Ustroń - LKS Orzeł Łęka									 wica, stadion ul. Sportowa
28.05 godz. 10.00		 II Retro Wyprzedaż Garażowa, Muzeum Motocyki
									Zabytkowych „Rdzawe Diamenty”
29.05 godz. 9-13		 Skarby Stela – Targi Staroci, targowisko miejskie
2.06 godz. 14.00		 Spotkanie z powiatowym rzecznikiem konsumen									 tów, sala sesyjna UM
3.06 godz. 12.00		 Konkurs Wokalny Głosu Ziemii Cieszyńskiej, MDK
Prażakówka
4.06 godz. 13.00		 Dzieci Dzieciom, Dzieci Rodzicom, Amfiteatr

10 lat temu - 10.05.2012 r.
ZMIEŃCIE SERCA
– Dziś w całym kraju, także tu, w Ustroniu, świętujemy 221
rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielkiej Ustawy Rządowej, która
przeszła do historii pod nazwą Konstytucji 3 Maja.(…) Z kościoła zebrani przeszli pochodem z orkiestrą pod Pomnik Pamięci
przy rynku. W południe zawyła syrena, a następnie odśpiewano
hymn narodowy. Stanęły poczty sztandarowe OSP Nierodzim,
OSP Polana, Szpitala Reumatologicznego, PSL, Szkoły Podstawowej nr 2. Okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz
Ireneusz Szarzec. (…) Na zakończenie zebrani pod Pomnikiem
odśpiewali Rotę.
A CÓŻ TO ZA POMYSŁ
Był nawet pomysł, by zrobić zbójnicki pochód pierwszomajowy, ale było to zbyt ryzykowne przedsięwzięcie – nawet dla
nas zbójników. Wykończyłaby nas biurokracja, że tak powiem
dyplomatycznie. Wiemy, że ludzie tęsknią za takimi imprezami
integrującymi tzw. eventami jak się teroz prawi. Tęsknią za majówkami z okazji 1 maja, bo za pochodem trochę mniej, chociaż
mogę się mylić. Stąd z mniejszym rozmachem, w miejscu nam
przyjaznym, w pięknej scenerii, bo na tle Karczmy Góralskiej
Tomka Brachaczka, postanowiliśmy ludziom dać nie tylko dobrą
rozrywkę z górnej półki promującą kulturę góralską, ale jak
zwykle promowaliśmy mięso jagnięce.
WYGRAŁ Z CZECHAMI
W weekend 27-28 kwietnia w czeskim Melniku odbyły się coroczne Mistrzostwa Czech we Freedivingu. Na starcie stanęło 30
uczestników w tym zawodnicy z Austrii, Czech, Izraela, Polski
i Słowacji. W piątek wieczorem odbyła się konkurencja dynamiki
bez płetw, w której to zawodnicy na jednym wdechu mieli za
zadanie przepłynąć pod powierzchnią wody jak najdalej przy
użyciu tylko siły swoich mięśni. Najdalej przepłynął ustroniak
Mateusz Malina uzyskując wynik 165 metrów. Wybrała: (lsz)
12 maja 2022 r.
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CYFROWA
TYLKO ZA 2 ZŁ

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ustroń
o konsultacjach społecznych dotyczących
projektu uchwały Rady Miasta Ustroń
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji.

Zapraszamy do zakupu cyfrowego wydania Gazety Ustrońskiej,
które kosztuje 2 zł za numer. Czytelnicy, którzy zdecydowali się na tę
formę lektury, znajdują kolejne numery w swojej skrzynce mailowej
w czwartek z samego rana. E-gazeta może być też świetnym
prezentem dla kogoś bliskiego, kto wyjechał za granicę np. do
pracy. Aby kupić cyfrową Gazetę Ustrońską (10 numerów za 20
zł) wystarczy wysłać maila do redakcji: gazeta@ustron.pl

Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 485) Burmistrz Miasta Ustroń
zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu
uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta Ustroń.

Projekt uchwały oraz diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji będą dostępne do wglądu od dnia
17 maja 2022 r.:
• na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Ustroń;
• na stronie internetowej Miasta Ustroń, w zakładce Konsultacje społeczne
https://konsultacje.ustron.pl/ ;
• w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń, Rynek 1, 43-450 Ustroń, w Wydziale
Architektury i Gospodarki Gruntami.
Godziny pracy Urzędu Miasta w Ustroniu: poniedziałek – piątek 7:30 15:30;
Uwagi do projektu uchwały oraz do diagnozy będzie można złożyć
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2022 r. w postaci:
• papierowej przesłanej na adres Urzędu Miasta w Ustroniu, Rynek 1,
43-450 Ustroń lub złożonej osobiście w Urzędzie Miasta Ustroń;
• elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres biuropodawcze@ustron.pl lub za pomocą formularza zamieszczonego na
stronie internetowej Miasta Ustroń oraz w BIP Miasta Ustroń przy projekcie uchwały.
Pozostałymi formami konsultacji społecznych będą:
• spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i pozostałymi zainteresowanymi osobami
– w dniu 30 maja 2022 r. o godzinie 14:00 w Sali Sesyjnej Urzędu
Miasta Ustroń;
• zbieranie uwag podczas warsztatów online prowadzonych w aplikacji
Google Meet w dniu 9 czerwca 2022 r., w godzinach od 17:00 do 18:00.
W przypadku zainteresowania udziałem prosimy o zgłaszanie udziału
poprzez: formularz warsztaty - dostępny na stronie internetowej Miasta
Ustroń oraz w BIP Miasta Ustroń.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 33 300 30 78 lub
mailowo pisząc na adres rewitalizacja@kreatus.eu.

Nie taki dawny Ustroń, 2017 r.

Fot. A. Jarczyk

Burmistrz Miasta Ustroń
Przemysław Korcz

K R Z Y Ż Ó W K A
50

zł

50

zł

50

zł

50

zł

POZIOMO: 1) na dwóch lub czterech kołach, 8) królewskie
wierzchowce, 9) zjawiska pogodowe w różnych częściach
świata, 10) pieniądze odłożone w banku, 12) na męskiej szyi,
14) nasza planeta, 15) propozycje handlowe, 16) popularna
rybka akwariowa, 19) księstwo w Pirenejach, 22) grupa jeźdźców, 23) negatywne załatwienie sprawy, 24) gatunek literacki.
PIONOWO: 2) podobno zawsze na wierzch wypływa,
3) cenny minerał, 4) wojskowy porządek, 5) zieje ogniem
w Krakowie, 6) miejsce spędu bydła, albo wieś w Opolskiem,
7) męski w bok, 11) piastunka, 13) cukier najwyższej czystości,
17) u boku lwa, 18) klub królewski z Madrytu, 20) dużo go po
burzy, 21) starożytne państwo semickie.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy do 19 maja.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 17

MAJOWY WEEKEND
Nagrodę w wysokości 50 zł oraz jeden z gadżetów od Miasta Ustroń otrzymuje:* Janina Cieślak z Ustronia, os. Manhatan. Zwycięzcę zapraszamy
po nagrodę do naszej redakcji.
12 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.
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Zwyciężczynie kat K1: 1. Hanna Jarosiewicz (Żywiec), 2. Maria Nogowczyk (Ustroń),
Zofia Kubica (Ustroń).

MŁODZI GÓRALE
Spokojne wycieczki rowerowe, podczas których można podziwiać krajobrazy, nie
wszystkich cieszą. Sporo osób wybiera kamieniste ścieżki górskie i wymagające leśne
szlaki. Tych śmiałków jest tak wielu, że od igrzysk w Atlancie w 1996 roku kolarstwo
górskie kobiet i mężczyzn jest dyscypliną olimpijską.

W Ustroniu to bardzo popularny sport
i bez wątpienia od lat promujący nasze
miasto. Nie bez związku jest to, że organizatorem renomowanego Uphill MTB
Beskidy jest Stowarzyszenie Promocji
i Rozwoju Ustronia z prezesem Andrzejem
Nowińskim na czele. Urząd Miasta wspiera jego działania i w tym roku narodziły
się nowe, wspólnie organizowane zawody
MTB dla dzieci.
– Do tej pory najmłodsi zawodnicy
jeżdżący na rowerach górskich mogli brać
udział tylko w imprezach towarzyszących głównym wyścigom. Jazda wokół
amfiteatru to było dla nich za mało, ale
profesjonalna trasa jeszcze za trudna. Wymyśliliśmy MTB dla dzieci i już wiemy, że
był to strzał w dziesiątkę – mówi Andrzej
Nowiński.
– W pierwszej edycji frekwencja jeszcze
nie była porażająca, ale wieść gminna na
pewno się poniesie i na kolejnych zawo-

dach będzie coraz więcej zawodników
– dodaje naczelnik Wydziału Promocji,
Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta
Barbara Niemczyk.
Oboje zgadzają się, że kolarstwo górskie
ma przyszłość w Ustroniu i przyszłość
Ustronia związana jest z kolarstwem górskim. Trasy, krajobrazy, ludzie i sprzyjający klimat to gwarantuje. Nadleśnictwo
chętnie współpracuje i jest zadowolone
z propagowania kolarstwa górskiego, bo to
znacznie lepsze niż rozjeżdżanie szlaków
quadami. Tegoroczne zawody odbyły się
na malowniczych, liczących niecałe 4 km
trasach na zboczu Małej Czantorii. Udział
wzięło 14 zawodników, w tym 9 dzieci
z Ustronia, w tym 3 zawodników SRS
„Czantoria”. Dekoracja miała miejsce na
rynku, nagrody wręczał sekretarz Miasta
Ireneusz Staniek z Andrzejem Nowińskim
i Barbarą Niemczyk.
Tekst i foto: Monika Niemiec

Zwycięzcy kat M2: 1. Igor Olszak, 2. Filip
Gancarz, 3. Kacper Białożyt (wszyscy
z Ustronia).

Zwycięzcy kat. M1: 1. Mikołaj Roszczyk
(Ustroń), 2. Tomasz Janczak (Rudzica),
3. Olek Kolasa (Ustroń).

NOWE TRASY MTB

Młodzi już się cieszą.

Fot. M. Niemiec

W połowie kwietnia w Bystrzycy odbyło się spotkanie na szczycie samorządowców z przygranicznych gmin polskich
i czeskich, a dotyczyło uzgodnienia przebiegów przez granicę państwową górskich
tras rowerowych MTB. Ma powstać 121,1
km nowych tras po obu stronach granicy,
np. z Ustronia trasa do Wędryni o dł.
19,6 km (przewyższenie 506-497 m),
do Bystrzycy o dł. 21,1 km (596-598)
oraz dwie do Nydka o dł. 24,5 i 20,6 km
(644-708 i 546-610). Projekt dotyczy
obszaru gmin Ustroń, Wisła, Goleszów
(ze strony polskiej) oraz Bystrzyca, Wę-

drynia, Nydek (ze strony czeskiej). Ustroń
reprezentowali: burmistrz Przemysław
Korcz, Barbara Niemczyk – naczelnik
Wydziału Promocji, Kultury, Sportu
i Turystyki Urzędu Miasta oraz Andrzej
Nowinski – prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Ustronia. W spotkaniu uczestniczyli m.in. wicemarszałek
kraju morawsko-śląskiego, starostowie
Bystrzycy, Nydku, Wędryni, dyrektor
Moravian-Silesian Tourism, oficer rowerowy kraju morawsko-śląskiego, Bogdan
Kasperek – dyrektor biura Euroregion
Śląsk Cieszyński.
(mn)
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