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W numerze m.in.: Prawie 10
milionów złotych na modernizację stawu kajakowego, Sprawozdania policji, straży pożarnej
i straży miejskiej, Na sesji plan
i zasłużeni, Przemysłowa Polana – od Papierni do Kuźnicy,
„Równica” w Sali Sejmu Śląskiego, Partnerskie Pieszczany zapraszają, Szkło jest super eko,
Kuźnia wciąż wygrywa.

SŁUŻBY
NA MEDAL

Strażacy czuwają nad naszym bezpieczeństwem, a 30 lat temu weszła w życie ustawa, która jest podstawą współczesnego systemu ratowniczo-gaśniczego. Z okazji tego jubileuszu
strażacy zagościli na ustrońskim rynku. Więcej na str. 4.
Fot. M. Niemiec

Ostatnia sesja Rady Miasta poświęcona
była mi.in sprawozdaniom z działalności
służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek w mieście. Swoją pracę
podsumowali komendanci miejscowych
jednostek straży miejskiej, policji i
straży pożarnej. Podniosłą chwilą było
uhonorowanie 4 ustroniaków wyróżnieniami za „Zasługi dla Miasta Ustronia”. Uchwalono także plan zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy
Jaszowiec. W obradach uczestniczyli
burmistrz Przemysław Korcz, przewodniczący RM Marcin Janik oraz wszyscy
radni. W sesji RM udział wzięli także: komendant Straży Miejskiej Jacek
Tarnawiecki, komendant Komisariatu
Policji Michał Botorek oraz komendant
miejski Ochotniczej Straży Pożarnej
Marek Szalbot.

OKROJONA DZIAŁALNOŚĆ

Jozef Kovalik (BKT Advantage Bielsko-Biała) wygrał z Lukasem Rosolem (KT Kubala Ustroń)
6:1, 6:3. Mecz i ustrońskie korty na Brzegach oglądali kibice tenisa ziemnego w całym kraju
za pośrednictwem Polsatu Sport. Więcej na str. 16.
Fot. M. Niemiec
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Wpierw radni zapoznali się z raportem z działalności strażników miejskich.
W Ustroniu możemy liczyć na 8 pracowników, którzy pełnią swoje obowiązki
przez 7 dni w tygodniu od godziny 7 do
19. Komendant Tarnawiecki mówił: „Ze
względu na panującą w zeszłym roku pandemię nasze zadania były w dużej mierze
okrojone. W związku z zarządzeniem
Wojewody Śląskiego zostaliśmy oddelegowani pod skrzydła policji i wspólnie
wykonywaliśmy czynności narzucone
nam odgórnie”.
Działania Straży Miejskiej polegały
głównie na informowaniu mieszkańców
o aktualnych obostrzeniach, nakazach
i zakazach. We współpracy z policją
dokonywano kontroli osób będących na
kwarantannie na terenie miasta, a także zwracano uwagę na przestrzeganie
przepisów bezpieczeństwa przy placówkach handlowych. Straż Miejska wespół
z policjantami dostarczali żywność i lekarstwa osobom starszym oraz objętym
kwarantanną. Tarnawiecki raportował
(cd. na str. 7)
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HARMONOGRAM
ZBIÓRKI ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH
8.06 - 9.06 Centrum II
(zgłoszenia do 7.06 do godz. 14.00)
Al. Legionów, Bema, Brody, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Grażyny, Grażyńskiego, Hutnicza, Komunalna, 9 Listopada, 3 Maja,
Mickiewicza, Miedziana, Ogrodowa, Pana Tadeusza, Parkowa,
Polna (wjazd od ul. Traugutta), Sikorskiego, Słoneczna, Spacerowa, Sportowa, Srebrna, Traugutta, Wybickiego, Zielona, Złota.
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).

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
KOŃCZY
KOLEJNY ROK AKADEMICKI
Po różnych perturbacjach spowodowanych pandemią koronawirusa udało się
w tym roku dobrnąć do końca i zaplanować uroczyste zakończenie roku akademickiego 2021/2022. Zajęcia w sekcjach
trwać będą do końca maja, zaś zakończenie zaplanowane zostało na 7 czerwca
o godz. 16.00 na polu biwakowym w Ustroniu Dobce. Na spotkanie zapraszamy wszystkich członków UTW. Lista zainteresowanych uczestnictwem znajduje się w siedzibie Akademii Esprit,
wpisowe wynosi 20 zł, zapisy przyjmowane są do 3 czerwca
W programie zaplanowana jest część artystyczna z udziałem m. in.
sekcji UTW oraz poczęstunek.
Rada Programowa UTW

to i owo
z

okolicy

Podczas gminnych obchodów
Dnia Strażaka w Goleszowie,
uroczyście przekazano strażakom-ochotnikom nowe wozy
bojowe. Pojazdy trafiły do OSP
Bażanowice, OSP Cisownica,
OSP Godziszów i OSP Goleszów. W zakupie partycypowała goleszowska gmina.

* * *

W koncercie „Debiuty” podczas tegorocznego festiwalu
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w Opolu, zobaczymy Sabinę Brodę. Wokalistka rodem
z Cieszyna, wygrała ogólnopolskie eliminacje do tegoż
koncertu. W opolskim amfiteatrze Sabina, której na gitarze towarzyszy Korneliusz,
wykona utwór pt. „Odżyję”,
pochodzący z debiutanckiej
płyty. Ich występ odbędzie się
18 czerwca.

* * *

Kornelia Lapczyk z Dębowca, znalazła się w czołówce
Mistrzostw Polski Barmanów.
Zajęła 3. miejsce w klasyfikacji ogólnej i została mistrzynią
w kategorii flair. Ta dyscyplina
polega na serwowaniu napojów alkoholowych, wykonując jednocześnie żonglerkę
butelkami.

SPOTKANIE Z POWIATOWYM
RZECZNIKIEM KONSUMENTÓW
Rada Seniorów Miasta Ustronia zaprasza na spotkanie z Powiatowym
Rzecznikiem Konsumentów w Cieszynie. Celem spotkania jest przekazanie
seniorom informacji oraz porad w sprawach konsumenckich. Rzecznicy konsumentów pomagają bezpłatnie. Udzielają porad prawnych, pomagają
w napisaniu pisma reklamacyjnego lub procesowego. Rzecznik
może także wystąpić z powództwem w imieniu konsumenta lub
wstąpić – za zgodą konsumenta – do toczącego się postępowania
w sprawach o ochronę interesów konsumentów. Spotkanie odbędzie się 3 czerwca o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta
Ustroń, ul. Rynek 1.
Irena Pawelec
Rada Seniorów Miasta Ustroń

* * *

EXPO ZDROWIE I CIUCHCIA ZDROWIA
5 czerwca o godz. 11.00 na rynku odbędzie się Expo Zdrowie,
w ramach którego będzie można dowiedzieć się jak pozbyć się
niewłaściwych nawyków, jak w prosty sposób uchronić się przed
chorobami i jak im zapobiegać.
Dla dzieci przygotowano Innowacyjne Warsztaty Zdrowych
Nawyków podczas których będzie można dowiedzieć się wielu
ciekawych rzeczy o 8 zasadach zdrowia.

* * *

OBÓZ SŁOWIAN NA CZANTORII
4 i 5 czerwca w godz. 10-16 przy Górnej Stacji Kolei Linowej
„Czantoria” obóz rozbiją Słowianie. Prezentować będą stroje
historyczne, zapoznają przybyłych z tajnikami rzemiosła i życiem w obozie. Odbędą się inscenizacje, pokazy, w godz. 14-15
animacje, a w godz. 11-14 warsztaty dla dzieci z tworzenia tarcz.
Na godz. od 14 do 15 zaplanowano pokazy walk.

* * *

ZAPROSZENIE NA NABOŻEŃSTWO
Chrześcijańska Wspólnota Ewangeliczna zaprasza na nabożeństwo, które odbędzie się w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka” 12 czerwca o godz. 18. Słowo wstępne wygłosi Daniel
Procner z ChWE Goleszów, a kazanie Andrzej Cyrikas, prezbiter
naczelny Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej oraz pastor
zboru w Bielsku-Białej. Tel. Kontaktowy: 699 715 077.
Miejskiemu Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie,
szefuje Julia Raszka, która
w 2016 roku wygrała konkurs
na to stanowisko. Miała mocnych rywali w osobach Cecylii
Gasz-Płońskiej, Lidii Lankocz
i Roberta Orawskiego.

* * *

Drogi powiatowe w cieszyńskim regionie mają długość
blisko 350 km. Około 120 km
liczą drogi miejskie, które przebiegają przez Cieszyn, Ustroń,
Wisłę, Skoczów i Strumień.

* * *

Ponad 150 lat temu geolog Ludwik Zejszner dotarł do Skoczowa. – To mała mieścina,
nie odznaczająca się niczym
innym, jak tylko, że przy niej
jest wielki most na Wiśle, przez

który przejeżdża się z Galicji
do Śląska i Morawii – zapisał.
Od tego czasu, coś się zmieniło...

* * *

Zamek w Dzięgielowie został
wzniesiony pod koniec XV
wieku. Miał kilku właścicieli.
Po pożarze odbudowano go
w drugiej połowie XIX wieku. Obecnie – po renowacji
– obiekt znajduje się w prywatnych rękach.

* * *

Na Buczniku w Istebnej stoi
kapliczka wykonana przez
Ludwika Konarzewskiego seniora. Mistrz dłuta wybudował
ponad 90 lat temu, jako wotum
wdzięczności, kiedy szczęśliwie powrócił z zesłania na
Syberię.
(nik)
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KRONIKA MIEJSKA
ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW
POLANY

WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy

112

Policja Ustroń 47 857-38-10

Serdecznie zapraszamy na spotkanie mieszkańców dzielnicy
Polana, którego głównym tematem będzie dyskusja nad „Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Ustroń do 2030 roku”,
szansami oraz możliwościami jakie wyznaczenie obszaru zdegradowanego przyniesie dla naszej dzielnicy oraz miasta Ustroń.
Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców oraz wszystkich
zainteresowanych. Spotkanie odbędzie się 3 czerwca o godzinie
17.00 w budynku OSP Polana.
Zarząd Osiedla Polana

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

* * *

ZAMKNIĘTE PRZEJAZDY
W związku z remontem linii kolejowej i pracami prowadzonymi w obrębie przejazdów kolejowych od 20 maja do
3 czerwca zamknięty zostanie przejazd na ul. Katowickiej II,
natomiast do 15 czerwca (włącznie) zamknięte są przejazdy kolejowe na ul. Armii Krajowej, ul. Wiślańskiej oraz na ul. Papiernia.

		

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

* * *

ZEBRANIE
MIŁOŚNIKÓW KUŹNI USTROŃ

Od 20 maja do 3 czerwca nieprzejezdna jest droga wojewódzka
na granicy Ustronia i Wisły. Ma to związek z remontem przejazdu
kolejowego. Objazd odbywa się starą drogą.

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń zawiadamia,
że doroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Stowarzyszenia MKU za rok 2021 odbędzie się 6 czerwca o godz. 10.00
w Muzeum Ustrońskim przy ulicy Hutniczej 3.

ZAMKNIĘTA DW941 W POLANIE

* * *

* * *

CZYSTE POWIETRZE

ZAWODY
SPORTOWO – POŻARNICZE
W sobotę 4 czerwca o godzinie 9.00 na boisku sportowym
w Nierodzimiu odbędą się Zawody Sportowo – Pożarnicze
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych „Czterech gmin górskich”
(Istebna, Wisła, Ustroń, Brenna).

* * *

* * *

DZIECI–DZIECIOM
DZIECI–RODZICOM
4 czerwca o godz. 15.00 w ustrońskim amfiteatrze wystąpią wychowankowie Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ustroniu, dzieci ze wszystkich ustońskich
przedszkoli, grupy taneczne z MDK „Prażakówka” oraz młode
wokalistki ukraińskie: Siofia i Stefania Hrydina. Dochód z imprezy przeznaczony będzie na działalność Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych
w Ustroniu.

* * *

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Aniela Holeczek

lat 92			

Miasto Ustroń wraz z Fundacją Oddychaj Beskidami zapraszają na spotkanie z mieszkańcami Ustronia, które odbędzie
się 7 czerwca o godzinie 17.00 w miejskim Domu Kultury
„Prażakówka” sala Nr 7. Podczas spotkania zostaną przybliżone
założenia programu Czyste Powietrze Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez
konsultantów Fundacji.

ul. Wczasowa

FINISAŻ WYSTAWY
ELŻBIETY SZOŁOMIAK
Muzeum Ustrońskie zaprasza na finisaż wystawy Elżbiety Szołomiak, który odbędzie się w sobotę, 11 czerwca o godz. 15.00
w Muzeum Ustrońskim, ul. Hutnicza 3.

* * *

CHLEBY ŚW. ANTONIEGO
12 czerwca o godz. 10.30 w kościele Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata na Zawodziu zostanie odprawiona msza w intencji
darczyńców, pracowników, współpracowników, sympatyków
i podopiecznych Fundacji św. Antoniego. Po mszy rozdane zostaną chleby św. Antoniego.

* * *

LETNIA SZKOŁA BIBLIJNA
22/2022/1/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
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Tematem tegorocznej Letniej Szkoły Biblijnej są Listy św.
Pawła – Korespondencja koryncka, List do Rzymian i późne listy
św. Pawła. Zajęcia będą odbywać się od 27 czerwca do 1 lipca,
a wykładowcą będzie Ks. dr hab. Marcin Kowalski.
W zajęciach Szkoły Biblijnej będzie można wziąć udział również za pośrednictwem internetu, ale tylko po wcześniejszym
zapisaniu się. Dodatkowe informacje na naszej stronie internetowej i profilu facebookowym: www.hermanice.dominikanie.pl
Facebook: Dominikanie Hermanice
Zapisy: dominikanie.szkola@gmail.com
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Można było w bezpiecznych warunkach otrzeć się o ekstremalne sytuacje, pamiętając, że ogień, zadymienie, wysokość to normalne warunki pracy dla strażaków. Dzieci, młodzież, mieszkańcy, turyści mogli choć trochę poczuć, na czym polega ciężka i odpowiedzialna praca
strażaków, a i nauczyć się wiele, o tym jak ratować życie swoje i innych ludzi. Bardzo ciekawa była lekcja o tym, jak rozprzestrzenia się
ogień w domu, co należy zrobić, żeby nie przyspieszać jego rozwoju. Prezentacja pożaru na modelu domu była pouczająca, a prowadzący
kilkakrotnie podkreślał, że jeśli jest taka możliwość, uciekając z płonącego budynku należy pozamykać drzwi i okna.
22/2022/3/R

30 LAT STRAŻY

Pierwszą zawodową straż pożarną w Polsce powołał w Ostrowie
Wielkopolskim marszałek koronny Franciszek Bieliński. Było to
5 lutego 1752 roku. Z czasem strażacy zaczęli się zajmować nie
tylko gaszeniem ognia, ale i walką z innymi żywiołami. Obecnie
niosą pomoc i ratunek również przy wypadkach komunikacyjnych,
katastrofach budowlanych, awariach, skażeniach chemicznych,
klęskach żywiołowych i innych zdarzeniach, które zagrażają
mieniu, zdrowiu i życiu ludzi.
Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej weszła w życie
1 stycznia 1992 r. 25 lutego został powołany pierwszy Komendant
Główny PSP st. bryg. Feliks Dela, któremu powierzono zadanie
przeprowadzenia transformacji straży pożarnych w jedną Państwową Straż Pożarną oraz stworzenie systemu ochrony przeciwpożarowej. Za formalny początek PSP uważany jest dzień 1 lipca.
W Ustroniu Polanie ma swoją siedzibę Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej, która w ubiegłym roku
obchodziła jubileusz 50-lecia działalności. JRG Ustroń Polana
podlega Komendzie Powiatowej PSP, której komendantem jest
st. bryg. Damian Legierski, wcześniej dowódca ustropńskiej jednostki. Na Polanie dowodzi st. kpt. Adrian Zygmański.
W poniedziałek na ustrońskim rynku strażacy przygotowali
liczne atrakcje z okazji 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej
w RP. Uczestnicy, w tym Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1,
mieli okazję sprawdzić, jak działa specjalna kamera, dzięki której można odszukać ludzi w zadymionym pomieszczeniu. Pobyt
w namiocie wypełnionym nieszkodliwym dymem dyskotekowym
robił duże wrażenie. Tak samo jak unoszenie się nad płytą rynku
w specjalnej ratunkowej uprzęży oraz przejażdżka quadem po okolicy. Strażacy usłyszeli wiele ciepłych słów pod swoim adresem
uczestnicy wydarzenia wyrażali uznanie i podziw dla ich pracy.
Obchody 30-lecia PSP zorganizowano razem akcją honorowego krwiodawstwa. Strażacy często oddają krew, tego dnia do
autokaru Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zgłosiło się wielu cywilów.
Monika Niemiec
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9,9 MLN
NA
STAW
Staw przy ul. 3 Maja pełnił wiele funkcji, dlatego tak bardzo zależało mi na
jego modernizacji. Nie będę tu sięgał do
historii, choć nie sposób nie wspomnieć
o jego przemysłowym pochodzeniu.
Dość powiedzieć, że współcześnie staw
pełnił funkcję rekreacyjną, ale był też
i jest nadal zbiornikiem retencyjnym.
Jego remont jest ważny dla wizerunku
miasta, dla stworzenia mieszkańcom
miejsca do wypoczynku, ale również dla
bezpieczeństwa powodziowego miasta
- mówi burmistrz Przemysław Korcz.

O konieczności znalezienia środków na
modernizację stawu kajakowego mówiło
się od lat. To jedna z tych inwestycji, która
przewijała się podczas debat budżetowych
i wyborczych. Trudność polegała na tym,
że szacunkowe koszty były bardzo wysokie i ciężko było znaleźć jednorazowe dofinansowanie zewnętrzne, a miasta wobec
wielu innych potrzeb, nie było stać na taki
wydatek. Szeroki zakres koniecznych prac
powodował, że potrzebowaliśmy dużych
pieniędzy.
Zabiegaliśmy o środki na staw od dłuższego czasu, składaliśmy wnioski do różnych programów i w końcu się udało. To
nie było proste. Nie wystarczyło złożyć
dokumenty, nawet najlepiej przygotowane.
Trzeba było mieć projekt i my go zapobiegliwie zrobiliśmy, ale też rozeznanie z kim
rozmawiać i u kogo lobbować. Obecnie
środki trzeba sobie po prostu wychodzić,
zwłaszcza takie środki.
Ustroń otrzymał z II edycji Programu
Inwestycji Strategicznych największe
dofinansowanie spośród gmin powiatu
cieszyńskiego, w sumie 10.575.000 zł,
z czego 9.900.000 zł na staw kajakowy,
a pozostałe pieniądze na zakup trybuny
teleskopowej do „Prażakówki”. Druga
w kolejności Istebna otrzymała 10.078.205
zł, a Strumień 9.995.500 zł. Do Cieszyna
i do Wisły trafi po 5 mln zł, do Goleszowa
ponad 9 mln, do Skoczowa 8,1 mln zł.
Modernizacja i odrestaurowanie terenu
wokół stawu obejmie uszczelnienie niecki
oraz wałów, remont śluz, budowę pawilonu
gastronomicznego, przystani kajakowej,
fontanny, pomostów, chodników, uporządkowanie i uzupełnienie zieleni, naprawę
schodów, wykonanie oświetlenia, montaż
ławek oraz infrastruktury dla osób niepełnosprawnych.
Z kolei z widowni teleskopowej ucieszą się bywalcy imprez organizowanych
w Miejskim Domu Kultury. Będziemy
mieć widownię jak w kinie, do tego składaną automatycznie za pomocą pilota w kilka
minut. Na tym zakupie również bardzo mi
zależało, ponieważ do tej pory osoby siedzące w tylnych rzędach nie mogły dobrze
widzieć, co dzieje się na scenie.
Spisała: Monika Niemiec
2 czerwca 2022 r. 		

Wizualizacje przyszłego wyglądu stawu kajakowego powstały wraz z projektem i kosztorysem
inwestorskim. W związku z rosnącymi cenami materiałów i kosztów prowadzenia działalności
kosztorys jest prawdopodobnie nieaktualny. Niewykluczone, że trzeba będzie zmodyfikować
projekt i ograniczyć zakres prac, żeby wystarczyło pieniędzy z dofinansowania i wkładu
własnego, wynoszącego 10 %. Całkowity koszt modernizacji stawu szacowano na 11 mln zł.
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KINO NA SZCZYCIE

KULTOWY BIEG 66

4 czerwca rozpoczyna się cykl „Kino na Szczycie” organizowany przez ośrodek turystyczny Poniwiec Mała Czantoria. Jeśli
do górnej stacji wyciągu dotrzemy na piechotę, będziemy mogli
oglądać filmy w niezwykłej scenerii całkowicie za darmo. Oczywiście na miejsce projekcji można też wygodnie wyjechać koleją
tam i z powrotem. Miejsce na przygotowanych przez organizatora
leżakach, pufach i materacach można zajmować już od godz.
18, na miejscu są punkty gastronomiczne. Projekcja zaczyna
się po zmroku, ok. godz. 21, parking przed ośrodkiem przy ul.
Akacjowej 107 jest bezpłatny. Warto wziąć ze sobą coś ciepłego
do ubrania lub koc, wieczory bywają chłodne. Repertuar letnich
projekcji: 4.06 – „La la land”, 11.06 – „Koneser”, 18.06 – „Wilk z
Wall Street”, 25.06 – „Love, Rosie”, 2.07 – „Dżentelmeni”, 9.07
– „Niezatapialni”, 16.07 – „Co nas kręci, co nas podnieca”, 23.07
– „Iluzja”, 30.07 – „Last Vegas”, 6.08 – „O północy w Paryżu”,
13.08 – „Nadzwyczajni”, 20.08 – „Palm Springs”, 27.08 – „W
deszczowy dzień w Nowym Jorku”, 3.09 – „Na noże”. (mn)

11 czerwca o godz. 5 wystartują uczestnicy Ustrońskiego Biegu
66 Dookoła Doliny Wisły. Organizatorem jest Fundacja Pro Vitae
(e-mail: artur@beskidzka160.pl, tel. 505 693 028), która tak pisze o wydarzeniu: „To bieg inny niż wszystkie! Bez znakowania
trasy, bez punktów odżywczych (tylko dwa punkty kontrolne
z wodą – reszta na własnych plecach). Tutaj można poczuć smak
przygody, smak prawdziwie górskiego biegania.” Do pokonania
będą 72 km, udział mogą wziąć panie i panowie od 18 roku życia.
Opłata startowa wynosi 110 zł. Start i meta – bulwary nad Wisłą
(ul. Nadrzeczna), limit czasowy biegu: 13 godzin (do 18:00).
Biuro zawodów mieścić się będzie przy ul. Nadrzecznej, czynne
w dniu biegu od godz. 4.00 do zakończenia zawodów. Zakończenie
zaplanowano ok. godz. 17. Trasa: Ustroń (Nadrzeczna) – Mała
Czantoria – Czantoria Wielka – Soszów – Stożek – Kiczory –
Kubalonka – Stecówka – Przysłop – Barania Góra – Magurka
Wiślańska – Malinów – Salmopol – Trzy Kopce Wiślańskie –
Orłowa – Równica – Lipowski Groń – Ustroń (Nadrzeczna). (mn)

LIST DO REDAKCJI
W przeciwieństwie do mecenasa Andrzeja Georga, nie jestem
zmuszony do zabrania głosu w sprawie generała Jerzego Ziętka,
ale pragnę wyjaśnić pewne, poruszone w „Liście do Redakcji”
zamieszczonym w Nr 19 (1571) z 12 maja br. sprawy.
Nie mam zamiaru wchodzić w polemikę, z tak doświadczonym
prawnikiem, działaczem wielu dziedzin naszego życia, autorem
cennych inicjatyw w naszym mieście, ale trudno milczeć, kiedy tak
bardzo negatywnie ocenia miniony czas, gloryfikuje czas obecny.
Wszyscy wiemy, że historia naszego narodu nigdy nie była prosta
i jednoznaczna, dlatego też „wiatr” historii zmiatał idoli różnych
epok, więc należy nabrać trochę pokory w ocenie współczesnych,
bo i teraz widzimy wiele buty, arogancji, łamania prawa i wiele
niesprawiedliwości, ale to ocenią następne pokolenia.
Autor listu przywołuje uchwałę Nr XVII/99/91 Rady Miejskiej
Uzdrowiska Ustroń z dnia 19 kwietnia 1991 roku w sprawie nazw
ulic, placów i osiedli w mieście, przywołując radnych tej kadencji, którzy tą uchwałę podjęli. W ten sposób zostałem wywołany
do tablicy, jako członek tej rady, jednocześnie członek „Komisji
Skrutacyjnej” powołanej na okoliczność głosowania tajnego
w przedmiotowej sprawie. Tak jak powiedziałem wcześniej,
o zawiłościach naszej historii, tak i w tym przypadku sprawa, była
niejednoznaczna. Świadczy o tym wynik tajnego głosowania cytuję
z protokołu „Komisji Skrutacyjnej”: ul. Gen. Ziętka - 8 głosów, ul.
Słoneczna - 12 głosów, 2 głosy nieważne.

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.
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).
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W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. Dla przypomnienia rada
liczyła 24 członków. W sumie dokonano dziewięciu zmian, w żadnym przypadku nie było jednomyślności. Uchwała została podjęta
większością głosów i weszła w życie z dniem 1 czerwca 1991 roku.
Ustawa dekomunizacyjna została uchwalona przez demokratycznie wybrany sejm prawie 5 lat temu, więc należy rozumieć, że
do tej pory poprzednie Zarządy szpitala łamały prawo, a dopiero
obecny Zarząd wypełnił je? Każdy w jakiś sposób zapisuje się
w historii naszej „małej ojczyzny”.
Skoro w liście został poruszony temat wykonywania ustaw
i wyroków, to zastanawiam się jak ma się to do wykonywania
przez obecnie rządzących wyroków: min. naszych sądów różnych
instancji, Trybunału Konstytucyjnego, TSUE - „Dura lex, sed lex” .
Tak na marginesie to przyjeżdżający do szpitala pytają raczej:
dlaczego tak trudno dostać się do specjalisty, dlaczego muszą tak
długo czekać na rehabilitację czy operację.
Myślę, że gdyby dzisiaj przeprowadzić anonimową ankietę, na
temat nazwy szpitala to wynik też byłby sprawą otwartą.
Stanisław Malina
„Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć! ”
Adam Asnyk
Ps. Je na Śląsku Cieszyńskim powiedzyni o przewracaniu
kabota, i rozumiym, że go można obrócić roz, ale dwa i wiyncyj
razy? Przeca w pewnym momyncie momy go taki jak na początku.
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/
2 czerwca 2022 r.

SŁUŻBY
NA MEDAL

Z naszej perspektywy sprawy związane z narkotykami nie są już
tak dostrzegalne. Sami mieszkańcy przestali te problemy do nas
zgłaszać. Jeśli jednak sytuacja będzie się powtarzać, to prosimy
o kontakt z dzielnicowym bądź z dyżurnym w komisariacie
czynnym 24 godziny na dobę.”

(cd. ze str. 1)

POTRZEBA SAMOCHODÓW LEKKICH

– Pomimo pandemii stale doglądano tereny wokół placówek
oświatowych. Głównie wizytowano okolice Szkół Podstawowych
nr 1 i 2. Szczególny problem występuje na ul. Daszyńskiego, gdzie
z powodu podwożenia dzieci na poranne lekcje ruch samochodowy jest wstrzymywany. Niektórzy rodzice dzieci uczęszczających
do Szkoły Podstawowej nr 6 w Nierodzimiu przeprowadzają
swoje pociechy w niedozwolonych miejscach, głównie przez
drogę szybkiego ruchu, co powoduje bezpośrednie zagrożenie
dla ich życia. Komendant dodał: Przystępujemy już do normalnej pracy. Wznowiliśmy kontrole na posesjach prywatnych
i sprawdzamy tam także ilość mieszkańców. Związane jest to
z uiszczaniem opłat za wywóz śmieci. Obecnie przygotowujemy
się do sezonu letniego zwracając szczególnie uwagę na parki
miejskie, w których w związku z polepszającą się pogodą jest
co raz więcej niefrasobliwej młodzieży.
W zeszłym roku Straż Miejska zanotowała 117 wykroczeń.
Przyjęto także kilkaset zgłoszeń od mieszkańców, które dotyczyły
głównie zwierząt i ochrony środowiska. Komendant zapewnił, że
stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszym mieście
od wielu lat jest na wysokim poziomie, co potwierdzają wszystkie
statystyki.

Z kolejnym sprawozdaniem wystąpił miejski komendant ochotniczej straży pożarnej Marek Szalbot: „Jeśli chodzi o interwencje,
to od 5 lat obserwujemy tendencję malejącą. W zeszłym roku
zareagowaliśmy na 323 zdarzenia, które wymagały naszej interwencji. Odnotowaliśmy 40 pożarów, 270 miejscowych zagrożeń
i 83 fałszywe alarmy. W roku pandemicznym wykonywaliśmy
zadania polegające na wsparciu Miejskich Ośrodków Pomocy
Społecznej w zakresie zapewnienia wszelkich niezbędnych artykułów dla potrzebujących. Dowoziliśmy także osoby, które nie
mając pojazdu nie mogły dojechać na szczepienia.”
Kierownictwo straży po analizach i wyliczeniach stwierdziło, że
na terenie miasta występują przypadki nieakceptowalnego ryzyka
w zakresie: ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa wodnego
i zagrożenia powodziowego. W związku z tym wzmacniane są
system organizacyjny i sposoby zarządzania kryzysowego. Stałemu doskonaleniu podlegają także kadra kierownicza i dowódcza.
Szalbot podziękował obecnym i poprzednim władzom miasta,
które przyczyniły się do zakupu nowoczesnych wozów strażackich. Dziś występują jednak inne bolączki. W przypadku
dostępnych samochodów lekkich jest dla nich przekroczony
pułap 18 lat użytkowania. Wzrastają więc koszty utrzymania,
a zmniejszają się zdolności operacyjne pojazdów. „Zwracam się
z prośbą o wsparcie w procesie wymiany tych samochodów. Są
one wyjątkowo potrzebne w terenie górskim, ponieważ umożliwiają dotarcie w trudno dostępne miejsca. Ułatwiają także działanie podczas gwałtownych zmian pogodowych. Są to pojazdy
w naszym terenie niezbędne” – argumentował komendant Szalbot.
Jeśli chodzi o wyposażenie OSP z terenu naszego miasta, to
spełniamy wszystkie normatywy określone przez Komendanta
Głównego. Straż dysponuje 107 ubraniami specjalnymi. Liczba
druhów mogących brać udział w akcjach wynosi 117. Społeczne
zaangażowanie z ochotniczych jednostek jest więc bardzo duże.
O jakości naszej Straży Pożarnej świadczy fakt, że po przeprowadzonych inspekcjach wszystkie nasze jednostki wchodzące
w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego otrzymały
oceny bardzo dobre.

PROBLEM Z NARKOTYKAMI

Następnie raport przedstawił komendant Michał Botorek.
Trzeba odnotować, że miejscowy komisariat policji obejmuje
zasięgiem swoich działań teren podległy administracyjnie miastu
Ustroń oraz obszar należący do gminy Goleszów. Botorek oznajmił zebranym: „W pionie kryminalnym odnotowaliśmy znaczny
wzrost przestępstw, co przekłada się na rosnące obciążenie detektywów. Stwierdziliśmy, że duży wpływ na tą sytuację miała
działalność na terenie Ustronia osób, które dokonywały kradzieży
w sklepach wielkopowierzchniowych, a także włamywały się
do automatów do gier czy myjni samochodowych. W 2021 roku
część złodziei udało się zatrzymać. Wielu z nich odbywa już kary
więzienia. Mimo niepokojących tendencji udało nam się także
wykryć sporą część sprawców przestępstw.”
W 2021 roku odnotowano w Ustroniu 153 przestępstwa, podczas gdy w 2020 roku było ich 94. W zeszłym roku w mieście
zatrzymano także 32 nietrzeźwych kierowców. Problemem są
narkotyki. Prowadzonych jest 13 postępowań z terenu naszego
miasta. Botorek referował dalej: w pionie prewencji także występuje znaczący wzrost różnych zdarzeń. Obliczyliśmy, że średnio
w ciągu roku przeprowadzamy 14 interwencji na dobę. Udało nam
się jednak stworzyć dwuosobowy zespół ds. wykroczeń, dzięki
czemu możemy zdecydowanie bardziej usprawnić naszą pracę.
W ubiegłym roku odnotowano również 256 kolizji i 15 wypadków w ruchu drogowym. W ich wyniku 16 osób zostało rannych, szczęśliwie nikt nie zginął. W rejonach ulic Katowickiej,
Brody oraz Polańskiej występuje największe zagrożenie takimi
zdarzeniami. Pozytywną informacją jest fakt, że nie odnotowano
żadnych poważnych naruszeń prawa.
Po wystąpieniu ustrońskiego komendanta do sprawozdania
odniósł się radny Paweł Sztefek wskazując na osiedle Manhattan
i problem narkotyków. Zwrócił uwagę, że mieszkańcy dzielnicy
twierdzą, że handel nielegalnymi substancjami trwa nadal. Botorek odpowiedział: „W 2021 Spółdzielnia Zacisze zorganizowała
z nami spotkanie na ten temat. Sprawę przedstawiliśmy także
w Komendzie Powiatowej w Cieszynie. Mieszkańcy osiedla
mają od nas zapewnienie, że w każdej chwili mogą się z nami
skontaktować. Dołożymy wszelkich starań, aby reagować na
te problemy. Warto pamiętać, że bez zgłoszenia zdarzenia nie
możemy podjąć konkretnych działań. Po przeanalizowaniu sytuacji związanej z substancjami psychoaktywnymi w Ustroniu
otrzymaliśmy wsparcie od Komendy Powiatowej i Wojewódzkiej.
2 czerwca 2022 r. 		

ZA ZASŁUGI

W czasie XXVIII Sesji podjęto uchwały w sprawie nadania
wyróżnienia „Za zasługi dla Miasta Ustronia” Zygmuntowi Molinowi, Karolowi Brudnemu, Janowi Podżorskiemu i Adrianowi
Sikorze. Zygmunt Molin aktywnie działa na rzecz propagowania
sportów motorowych w regionie. Jest pomysłodawcą i organizatorem imprezy sportowej „Autowir”, gdzie karierę rozpoczynał
Kajetan Kajetanowicz. Karol Brudny swoje życie zawodowe
związał m.in. z ustrońską Kuźnią. Odszedłszy na emeryturę kontynuuje nadal działalność społeczną jako prezes Stowarzyszenia
Miłośników Kuźni Ustroń. Kolejnym odznaczonym jest Jan
Podżorski, który swoje życie także poświęcił rozwojowi Kuźni
Ustroń będąc dyrektorem zakładów nr 3 i 4 Fabryki Samochodów Małolitrażowych (Ustroń i Skoczów). Jest także członkiem
Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń od momentu jego
powstania. Uhonorowanym został również piłkarz, a dziś trener
Adrian Sikora. Sukcesy klubowe zaowocowały powołaniem go
do kadry narodowej. Jest pierwszym strzelcem bramki dla Polski
pochodzącym spod Czantorii.

ROZWIĄZANIE DLA JASZOWCA
Po wielomiesięcznych sporach i spekulacjach radni przyjęli
plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu
Jaszowcu w rejonie ulic Wczasowej, Turystycznej, Stromej,
Skalica i Równica. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Mateusz Bielesz
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Wszyscy znakomicie się bawili w towarzystwie misiów.

Fot. L. Szkaradnik

FENOMENALNE MIEJSCE
Dworzec Dobrych Myśli, którego wyjątkowym atutem jest największa w Europie
kolekcja misiów, licząca ponad 10 tysięcy okazów ma niepowtarzalny klimat i kto
raz przybędzie do tego uroczego miejsca ten na zawsze będzie przyjacielem tej
placówki. A zatem nie należy się dziwić, że w niedzielę 29 maja ze wszystkich stron
przybywali całymi rodzinami uczestnicy na pierwsze urodziny misiowej siedziby.
Już przed budynkiem witał wszystkich dziesięciometrowy czerwony miś, którego
nie sposób przeoczyć, a stanowi on kolejną atrakcję i wprost zachęca do wykonywania w jego towarzystwie pamiątkowych fotek.

Przy wejściu rozlegał się głos katarynki,
następnego nabytku właściciela muzeum
Brunona Zielonki, który na powitanie
gości powiedział: „Ten pierwszy rok
szybko przeminął, a były w nim chwile

dobre i złe, ale muzeum działa i mam
nadzieję, że będzie miało coraz więcej
sprzymierzeńców”. Poproszony o zabranie głosu burmistrz miasta Przemysław
Korcz stwierdził: „Bardzo się cieszę, że

SKORPIONY NA WZGÓRZACH GOLAN
W piątkowy deszczowy wieczór do biblioteki miejskiej przybyły osoby interesujące
się służbą wojskową oraz pisarstwem ustroniaka Tadeusza Dytko. Gość spotkania
promował swoją najnowszą książkę „Skorpiony z Ar-Rafid”. Zbiór reportaży został
wydany pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Ustroń, natomiast patronat
medialny objęła Gazeta Ustrońska.

Tadeusz Dytko jest weteranem misji
zagranicznych, pisarzem i dziennikarzem. Dwukrotnie pełnił służbę w pokojowych siłach ONZ na Wzgórzach Golan.
Jako reporter prasy wojskowej przebywał
w Bośni i Hercegowinie, Kosowie, Francji
i Ukrainie. Jest autorem kilkunastu książek
związanych z wojskowością. Ostatnio
napisał także biografię chodziarza Roberta
Korzeniowskiego. Tym razem spotkanie
toczyło się wokół zupełnie innego gatunku literackiego. „Skorpiony z Ar-Rafid”
to książka oparta na własnych przeżyciach. Jest rodzajem pamiętnika pisanego
z miejsc pochłoniętych różnego rodzaju
konfliktami.
Po przywitaniu znamienitych gości:
burmistrza Przemysława Korcza oraz
córkę Jana Cholewy – bohatera znanej
w Ustroniu książki „Liberatorem do Polski. Prawdziwa historia Janka z RAF”, autor wyjaśnił skąd zaczerpnął tytuł swojego
najnowszego wydawnictwa - Skorpiony to
nazwa 2 Kompanii Piechoty „Scorpion”
stacjonująca na pograniczu syryjsko-izraelskim, natomiast Ar-Rafid to tamtejsza
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malutka wioska, w której podczas misji
ONZ żyło nam się naprawdę ciężko.
Na książkę składa się 16 reportaży z wyjazdów zagranicznych. Pierwsza promocja
dla czytelników odbyła się w Krakowie
5 lutego, gdzie Tadeusz Dytko mieszka obecnie. Na spotkanie w rodzinnym
Ustroniu autor przygotował zbiór swoich
zdjęć z różnych misji wojskowych i na
ich podstawie wspominał rożne sytuacje
związane ze swoją reporterską działalnością. Uczestników szczególnie interesował
pobyt gościa w Ukrainie. – Na przełomie
wieków XX i XXI organizowano tam
wiele szkoleń finansowanych przez rząd
Stanów Zjednoczonych. Przebywałem na
poligonie w Jaworowie w pobliżu Lwowa, anektowanym przez Rosjan Krymie
oraz ostrzeliwanym dziś Mikołajewie.
W tamtym czasie armia ukraińska posiadała niewiele dobrej jakości broni. Tamtejsza
infrastruktura także pozostawiała wiele do
życzenia. Ukraińscy wojskowi zapraszali
uczestników ćwiczeń tylko tam gdzie wiedzieli, że mogą coś pokazać. Ot tego czasu
widać dziś, że wiele się tam zmieniło.

rok temu miałem przyjemność otwierać Dworzec Dobrych Myśli, bo jest to
miejsce fenomenalne na mapie Ustronia
i myślę, że nie tylko Ustronia, bo ten kto
tu przyjechał będzie nieraz wracał. Tutaj
zawsze jest coś nowego i te inspiracje,
które tu powstają, wydawałoby się przy
zabawkach, tak można by kolokwialnie
powiedzieć, a trzeba tutaj zauważyć tyle
dobrego, ale także wrócić do swojego
dzieciństwa, do domu rodzinnego. Jest to
wspaniałe miejsce i zapewne kiedyś inni
będą tu święcić setną rocznicę. Życzę, aby
PKP sfinalizowała w końcu ten peron”,
a ktoś z sali dodał: „Żeby kolej miała
pociąg do misiów!”
Po wspólnym odśpiewaniu sto lat na
cześć pana Brunona – „Pierwszego Misia”
i jego podopiecznych, wzniesiono toast
szampanem i degustowano efektowny
tort, który przygotowała cukiernia Duś ze
Skoczowa. Ponownie wystąpił organizator
całego przedsięwzięcia mówiąc: „Aby
tradycji stało się zadość, proszę burmistrza
o przyjęcie na pamiątkę portretu misia
– linorytu ustrońskiego artysty Roberta
Heczki oraz książki „Pyk, pyk z fajeczki”
Zdzisława Pyzika, jako że prowadziłem
też wydawnictwo, które publikowało
książki o Śląsku po śląsku”.
Było wesoło i wszyscy dobrze się bawili, do czego zachęcała efektowna oprawa muzyczna: Michał Błachut śpiewał
o misiach i nie tylko, a Jarosław Woszczyna prezentował znane szlagiery na saksofonie. W kręgu miłośników misiów przy
opowieściach o nich w roli głównej mile
płynął czas.
Lidia Szkaradnik
Po spotkaniu chętni zakupili książki,
a jej autor wypisywał w nich imienne
dedykacje.
Mateusz Bielesz

Przybyło wielu ustroniaków, również obecne
i byłe władze. Na autograf czeka burmistrz
Ireneusz Szarzec.
Fot. M. Bielesz
2 czerwca 2022 r.

FESTYN
W PRZEDSZKOLU NR 4
Przedszkole nr 4 w Hermanicach zaprasza na Festyn Rodzinny, który odbędzie
się w piątek 10 czerwca od godz. 14.
W programie: GRY I ZABAWY, GRILL,
LOSOWANIE FANTÓW, DUŻO SŁODKOŚCI i wiele innych atrakcji. Profesjonalną obsługę zapewni konferansjer.
Wszystkie zebrane podczas festynu fundusze zostaną przeznaczone na potrzeby
przedszkola, wycieczki, teatrzyki, wyposażenie dla dzieci.

FESTYN
W PRZEDSZKOLU NR 2

25 maja zespół Estrada Regionalna „Równica” miał przyjemność wystąpić
podczas uroczystej Sesji na sali Sejmu Śląskiego w Gmachu Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach, z okazji obchodów Jubileuszu 25 - lecia Śląskiej
Izby Rolniczej na zaproszenie pana Romana Włodarza Prezesa Zarządu Śląskiej
Izby Rolniczej.

Przedszkole nr 2 przy ul. Strażackiej zaprasza na Festyn, który odbędzie się w sobotę 11 czerwca o godz. 11. W programie:
DARMOWE ATRAKCJE – malowanie
twarzy, tatuaże, dmuchańce, malowanie
pierniczków, występy dzieci i zabawy
z animatorem, STOISKA PYSZNOŚCI
– placki ziemniaczane, kiełbasa, mięso
z grilla, pop corn i frytki, grillowane
oscypki z żurawiną, kawa, herbata oraz
domowe wypieki, LOTERIA FANTOWA
– atrakcyjne nagrody i wejściówki oraz
LICYTACJE.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców oraz uczniowie
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4
zapraszają absolwentów oraz sympatyków szkoły na obchody
Jubileuszu 50-lecia Szkoty Podstawowej nr 5 w Ustroniu,
która odbędzie się w sobotę 11 czerwca

PROGRAM JUBILEUSZU 50-LECIA SZKOŁY

7.30-8.30
Msza święta w Parafii Podwyższenia Krzyża
		
Świętego w Lipowcu
9.30-11.30 Główne uroczystości: Rozpoczęcie uroczystości
		
oraz część artystyczna na placu wewnętrznym,
		
(w przypadku deszczu na sali gimnastycznej).
		
Posadzenie młodej lipy oraz zakopanie kapsuły czasu.
11.30-12.00 Występ Ogniska Muzycznego z Wisły
14.00		
Zakończenie imprezy
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
HOL DOLNY: Wystawa prac plastycznych „Moja szkoła”, zdjęcia
klasowe, tabla, kroniki szkolne, kącik „Klasa z przeszłości” możliwość zrobienia zdjęcia w szkolnej ławce z dawnych czasów.
HOL GÓRNY I SALE KLASOWE: Wystawa regionalna na holu górnym, sala 1.08 - projekcja filmów promujących szkołę, sala 1.09
- quiz o szkole, sala 1.10 - wystawa map tematycznych „POLSKA”.
SALA GIMNASTYCZNA: Wystawa poświęcona osiągnięciom sportowym uczniów naszej szkoty.
ZIELONY SKWER: Animacje dla dzieci, możliwość zakupu posiłku,
słodkości i napojów, stoiska gastronomiczne przygotowane przez
Radę Rodziców.
2 czerwca 2022 r. 		

Wspólna kampania promocyjna Miasta Ustroń i „KompasGo – najlepszy
sposób na zwiedzanie” została nagrodzona. Grand Prix w kategorii
„Najlepsza kreatywna kampania promocyjna” przyznała Kapituła
Kryształów PR pod przewodnictwem prof. Sławomira Smyczka. Gala
odbyła się w Wałbrzychu 26 maja w ramach konferencji pt. „Public
Relation w Samorządzie i Administracji”. Statuetkę odebrała naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta oraz
projektant tras w KompasGo Rafał Kamiński. Aplikacja KompasGo na
telefony z systemem Android to interaktywny przewodnik, umożliwiająca podążanie wytyczonymi trasami i zawierająca podpowiedzi
dotarcia do najatrakcyjniejszych miejsc. Po uruchomieniu aplikacji
system proponuje najbliższe trasy w okolicy pozycji GPS korzystającego. W opisach polecanych miejsc znajdują się odnośniki do
dodatkowych informacji w Internecie.
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RECYKLING
wspólny interes

SZKŁO PRZETWARZANE
BEZ KOŃCA
Spoglądając do zielonego kontenera nieraz zauważam tam plastiki i inne odpady, które nie sposób zakwalifikować jako szkło,
a zatem jeszcze raz powtarzam informacje na ten temat.

Otóż szkło, obok tworzywa sztucznego, jest najpowszechniej
stosowanym materiałem opakowaniowym. Jest jednak bezpieczniejsze, gdyż nie wpływa negatywnie na przechowywaną żywność
czy napoje. Aby nie obciążać środowiska produkcją nowego
szkła, warto poddawać to już używane recyklingowi, zwłaszcza
że materiał ten może być przetwarzany dowolną ilość razy bez
pogorszenia jego parametrów.
Szkło na liczne zastosowanie, bo produkowane są z niego
słoiki i butelki na produkty spożywcze, szyby, elementy dekoracyjne, a także naczynia. Tak powszechne wykorzystanie tego
materiału powoduje dużą ilość odpadów. Aby je zagospodarować
i zmniejszyć obciążenie środowiska naturalnego bardzo ważny
staje się recykling butelek szklanych i innych przedmiotów z tego
materiału. Nie może być właściwego recyklingu odpadów szkła
bez skutecznego systemu segregacji odpadów komunalnych. To
w gospodarstwach domowych śmieci są dzielone na te, które
mogą zostać wtórnie wykorzystane oraz te, które nie mogą podlegać recyklingowi. Nie każde szkło może się znaleźć w zielonym
pojemniku na odpady szklane.
Zgodnie z Jednolitym Systemem Segregacji Odpadów
(JSSO) mogą się w nim znaleźć:
• butelki i słoiki po napojach i produktach żywnościowych;
• szklane pojemniki po kosmetykach.
Do kontenerów na szkło nie powinny być wrzucane:
• szklane pojemniki po kosmetykach, które są trwale połączone
z innymi surowcami;
• lustra i szyby, ceramika, porcelana, fajans i kryształy;
• szkło o właściwościach żaroodpornych;
• znicze, w których znajduje się wosk;
• żarówki, świetlówki, reflektory;
• opakowania po lekach;

• pojemniki po rozpuszczalnikach i olejach silnikowych;
• monitory, lampy telewizyjne;
• termometry, strzykawki.
Rodzima branża szklarska stawia sobie za cel poziom 90 %
opakowań szklanych poddanych recyklingowi w 2030 roku,
ale dziś przetwarzamy zaledwie około 50 % szklanych butelek
i słojów, co daje nam niechlubne piąte miejsce od końca w Unii
Europejskiej - co wyliczyła Europejska Federacja Opakowań
Szklanych (FEVE). A zatem starajmy się właściwie segregować
odpady szklane, bo stanowią one cenny surowiec do ponownej
produkcji tych popularnych opakowań.
Lidia Szkaradnik

PYTANIE KONKURSOWE NR 17:
Napisz dwa przykłady odpadów szklanych, których
nie można poddać recyklingowi.
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 10 czerwca.*

ROZWIĄZANIE KONKURSU NR 15:
Ekologiczny kompost jest najcenniejszym i zarazem
najtańszym nawozem ogrodniczym, podłożem
i polepszaczem glebowym w jednym.
Nagrodę Kubek z logiem Gazety Ustrońskiej lub widokiem Ustronia
otrzymuje:* Magdalena Pasterna z Ustronia, ul. Lipowska oraz Marian
Cieślak Ustroń, os Manhatan.
* Wysyłając rozwiązanie zgadzasz się na przetwarzanie twoich danych osobowych na potrzeby konkursu. Twoje dane
będą przetwarzane tylko przez czas trwania konkursu. Administratorem twoich danych jest Gazeta Ustrońska z siedzibą
w Ustroniu, ul. Rynek 4. Masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

SPOTKANIE
Z KAROLINĄ FOJCIK-PUSTELNIK
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły zaprasza na
spotkanie z Karoliną Fojcik-Pustelnik pt. „Moje Kilimandżaro”. Spotkanie odbędzie się w piątek 10 czerwca o godz. 17.00
w Czytelni MBP. Wstęp wolny! W programie: prelekcja oraz
prezentacja multimedialna.

BIBLIOTEKA POLECA
Hanna Faryna-Paszkiewicz
„Kubusz. Jan Kobuszewski z drugiej strony”
Biografia popularnego polskiego
aktora. Autorka książki, prywatnie
siostrzenica artysty, wydobywa sekrety z rodzinnych archiwów. Łamie
stereotypy, pokazując wuja od nieznanej strony. Książkę znakomicie
dopełniają wspomnienia krewnych
oraz bliskich mu artystów. Anna Seniuk opowiada, jak „Kubusz” wprowadzał ją na warszawskie sceny,
a Wiktor Zborowski zdradza, czym
brzydkim postraszył go wuj, gdy
strzelił gafę przed publicznością.

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

Mariusz Surosz
„Ach, te Czeszki”
Zbiór reportaży. Swoista kontynuacja
wydanej w 2010 książki „Pepiki”. Punktem wyjścia do opowieści o czeskich
dziejach są losy ośmiu kobiet. Każda
z nich była na swój sposób niezwykła i wyjątkowa. Na życie każdej z nich ogromny
wpływ miała wielka historia. Czechy to
mały kraj o skomplikowanej przeszłości.
Czy łatwo było w nim żyć? Czy funkcjonujące na temat Czechów stereotypy są
prawdziwe? Co nas łączy, a co dzieli?.
Lektura dla wszystkich chcących bliżej
poznać Czechów i ich dzieje.

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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(część XII)

W 2022 r. obchodzimy 250-lecie zapoczątkowania ustrońskiego przemysłu hutniczo-kuźniczego. Z tej
okazji na łamach Gazety Ustrońskiej
ukazywać się będą niepublikowane
dotąd ciekawostki oraz ilustracje,
przybliżające Czytelnikom tę tematykę. Poznajmy zatem ustroński
przemysł, który dał początek również uzdrowisku, z jeszcze innej
strony.

PRZEMYSŁOWA POLANA
– OD PAPIERNI DO KUŹNICY
W 1792 r., z woli inicjatora ustrońskiego hutnictwa - arcyksięcia Albrechta Kazimierza Sasko-Cieszyńskiego, początki uprzemysłowienia
dotarły także na Polanę. W tym czasie działała już w górnym Ustroniu
założona w 1772 r. Huta „Klemensa”, a w dolnym – w miejscu późniejszej Kuźni – od 1780 r. miarowo biły młoty w Hamerni „Adama”.
Ponadto działały tu młyny, tartak, cegielnia i wapiennik. Wyłącznym
źródłem napędu maszyn były wartkie wody poprowadzonego w 1771
r. z Wisły Obłaźca sztucznego kanału Młynówka. Z kolei zarząd dóbr
książęcych, zwany Komorą Cieszyńską, miał swą siedzibę na cieszyńskim zamku. Prace administracyjne na rzecz majątków książęcych
pochłaniały coraz większą ilość papieru, który sam w sobie był drogi,
a sprowadzanie go z odległych miejscowości generowało dodatkowe
koszty. Dlatego też w 1792 r. w Polanie, nieopodal rzeki Wisły, stanęła
papiernia arcyksiążęca – wówczas najbardziej liczący się zakład wśród
posiadłości Komory Cieszyńskiej. Misję założenia papierni powierzono
pierwszemu ustrońskiego hutmistrzowi – Janowi Jakubowi Lutzowi
(szerzej opisanemu w VI odcinku tego cyklu), uchodzącemu za jednego
z pionierów industrializacji naszego regionu.
Ustroński papier wyrabiano z lnianych szmat, które dostarczali do
papierni specjalni „skupywacze”, co było zajęciem trudnym, gdyż
wówczas każdy skrawek odzieży noszono, po czym przerabiano do
zupełnego zdarcia. Po posortowaniu lnianych zdobyczy trzepano
je, prano, cięto na mniejsze kawałki, moczono przez kilka tygodni
w skrzyniach z wodą, aby przegniły, po czym gotowano z dodatkiem
wapna w metalowej kadzi. Gdy włókna skruszały, całość przekładano do
drewnianych, poziomych stęp, w których drewniane młoty, poruszane
kołem zasilanym wodą kanału Młynówka, obracały je, rozbijając na
miazgę. Uzyskaną szmacianą papkę przenoszono do skrzyń, bielono
chlorem i dodawano barwniki – błękitny zapewniał ładny odcień papieru
białego. Surowiec ten, o wyglądzie gęstego mleka, przelewany były do
kadzi, w której następował proces czerpania, bowiem papiernik zanurzał
w niej prostokątną ramkę z wbudowanym w dno gęstym metalowym
sitem. Po ocieknięciu wody sito przewracano na przygotowany płat
filcu, na którym osadzał się wilgotny arkusz masy papierowej, przykrywany drugim kawałkiem wełnianej materii. Uzyskiwano w ten sposób
spore przekładane stosy, umieszczane następnie pod prasą, aby woda
z wilgotnego papieru wsiąkła w filce. Kolejnym etapem produkcji było
schnięcie pojedynczych arkuszy na sznurach strychu arcyksiążęcej
papierni. Finalnie jednak papier, przeznaczony do pisania, musiał być
jeszcze gładzony, zanurzany w roztworze zwierzęcego kleju, po czym
ponownie suszony. A teraz najistotniejszy szczegół – a mianowicie znak
wodny. Uzyskiwano go podczas procesu czerpania, mocując na sicie
matrycę znaku, wykonaną z blachy. Na matrycy, siłą rzeczy, gromadziło
się mniej masy papierowej, zatem, patrząc pod światło przez cieńszy
papier, można było dostrzec prześwitujący znak wodny. Pierwszym
ustrońskim papiernikiem był Augustyn Kiessling, produkujący papier
przeznaczony między innymi na księgi gruntowe na zamku cieszyńskim. Była to profesja szlachetna, zbliżona do nauki i sztuki, zarezerwowana dla ludzi wykształconych. Pomocą papiernikowi służyła tu
żona, której udziałem były mniej ambitne zadania - sortowanie szmat
i rozwieszanie schnących arkuszy papieru na strychu. Ostatnim zaś papiernikiem w Ustroniu był Franciszek Wojkowski z Żywca, prowadzący
ów arcyksiążęcy zakład do 1837 r. Wówczas to Komora Cieszyńska,
korzystając z popytu jakim cieszyły się ustrońskie wyroby metalowe,
postanowiła zlikwidować papiernię, adaptując jej siedzibę, położoną
tak dogodnie względem rzeki i Młynówki, na piąty ustroński ośrodek
hutniczy, zwany Kuźnicą „Teresy”. Wojkowski natomiast przeniósł
zakład do Hermanic, stawiając w tym celu większy, piętrowy budy2 czerwca 2022 r. 		

nek, pamiętany jeszcze przez mieszkańców Ustronia. Kuźnica
„Teresy” w Polanie była niedużym zakładem, predestynowanym
ściśle do produkcji osi oraz innych kutych elementów do wozów
konnych, które stanowiły wówczas jedyny środek transportu. Był
na nie tak wielki popyt, iż do ich produkcji dostosowywano pozostałe miejscowe hamernie. Wraz z przebranżowieniem zakładu
wzniesiono w sąsiedztwie dwa murowane budynki administracjo-mieszkalne, stojące do dziś, a w północnej części zbudowano
drewniane domy dla robotników. Była to zasługa wizyty patronki
kuźnicy – księżniczki Marii Teresy Habsburg Lotaryńskiej, córki
księcia cieszyńskiego Albrechta Fryderyka Habsburga. Dokładnie
160 lat temu, w czerwcu 1862 r., arcyksiążęca rodzina zwiedziła
między innymi ustrońskie zakłady przemysłowe, a przy tej okazji
robotnicy otrzymali przydział drewna bukowego i dwa czterorodzinne budynki. W 1955 r. Kuźnia przebudowała je na murowane,
uzupełniając o obiekty gospodarcze. Całe założenie pod nazwą
Huta „Teresy” w Polanie, znajdujące się dziś przy ul. Papiernia, obejmujące gmach poprzemysłowy, budynki mieszkalne
i gospodarcze oraz urządzenia hydrotechniczne, zostało w 1991
r. wpisane do Krajowego Rejestru Zabytków pod nr A-670/91.
Alicja Michałek, Muzeum Ustrońskie

Budynek dawnej papierni od strony zachodniej.

Zabytkowy obiekt papierni od strony północnej, z lewej widoczny
kanał boczny, prowadzący wodę na turbinę Francisa.

Znak wodny „Ustroń” na papierze pochodzącym z papierni
w Polanie.

Na pierwszym planie dworzec kolejowy w Polanie, w tle wszystkie
zabudowania, pozostałe po Kuźnicy „Teresy” - od prawej: dwa
budynki administracyjno-mieszkalne, gmach papierni (później
kuźnicy), dwa domy dla robotników (wówczas jeszcze drewniane)
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Hotel Thermia Place.

Źródło: https://www.publicdomainpictures.net/

SŁONECZNE PIESZCZANY
21 lat temu podczas uroczystej sesji Rady Miasta z okazji 140-lecia Wydziału Gminnego w Ustroniu radni podjęli uchwalę o partnerstwie ze słowackim uzdrowiskiem
Pieszczany. Urokliwy kurort jest oddalony od Ustronia o zaledwie 190 km, więc
samochodem można tam dojechać w ciągu 2,5 godziny. Bliska odległość sprawia,
że na wyciągnięcie ręki mamy miasteczko idealne na spędzenie weekendu. Być
może ktoś skusi się na wyjazd już teraz, ponieważ od 1 czerwca rozpoczyna się tam
otwarcie sezonu uzdrowiskowego, które obfituje w wiele wydarzeń kulturalnych.

W 1817 roku na pobyt kuracyjny do
Pieszczan przybył Albert Sasko-Cieszyński. Był już wtedy w podeszłym wieku.
Miał bowiem 79 lat. Musiał niezwykle podupaść na zdrowiu skoro wybrał
się karocą w tak daleką podróż. Dzięki
wizycie takiego gościa wzrosło znaczenie uzdrowiska, ponieważ książę Albert
propagował walory lecznicze tamtejszej
borowiny w Wiedniu. Ponoć zaufał jej
leczniczym właściwościom na tyle, że
chciał sprowadzać ją do swojego pałacu.
W XIX wieku nastąpił największy
rozwój kurortu, a wszystko za sprawą
Alexandra Wintera, który wydzierżawił
uzdrowisko od hrabiego Františka Erdödy.
Winter naprawiał i powiększał istniejące
budynki, których wówczas było niewiele,
a w dodatku były zaniedbane. Następnie
jego firma zainicjowała budowę kolejnych
obiektów zdrojowych i hotelowych.
Kurort ma ciekawe położenie. Podczas
gdy dziś na prawym brzegu rzeki Wag
znajdują się liczne sklepy, bary, restauracje i rozległy park miejski, na lewym
brzegu rzeki znajduje się dzielnica uzdrowiskowa z pięknymi zabytkami i źródłami
termalnymi. Główna, a zarazem najstarsza
część uzdrowiska znajduje się na Wyspie
Zdrojowej, która znajduje się pomiędzy
odnogami Wagu.
Do najciekawszych architektonicznie
obiektów należą niewątpliwie Łaźnie
Napoleona. Nazwa nie odnosi się do
żadnego z cesarzy francuskich. Był to po
prostu doskonały chwyt marketingowy.
Jest to zespół trzech klasycystycznych
budynków zdrojowych, w których dziś
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można skorzystać np. ze spa. Są to także
pierwsze murowane budynki uzdrowiskowe ulokowane na malowniczej wyspie.
Na liście słowackich zabytków znajduje
się także Hotel Thermia Palace wraz
z zakładem balneoterapeutycznym Irma.
Razem tworzą zwarty kompleks, który
powstał na początku XX wieku. Przepiękna secesyjna dekoracja jest dziełem kilku
projektantów. Do dziś obiekty tworzą
funkcjonalne i bardzo wyrafinowane miejsce, które zapewnia wszelkie niezbędne
usługi związane ze zdrowiem i spa. Ciekawostką jest też fakt, że był to pierwszy
pięciogwiazdkowy hotel na terenie dzisiejszej Słowacji. Cały kompleks wraz
z parkami przed i za pałacem Thermia,
nadal uważany jest za tzw. „okręt flagowy” pieszczańskiego fenomenu secesji,
pomimo bezmyślnej „modernizacji” wnętrza hotelu w latach 60-tych XX wieku.
Ustroniaków może zainteresować fakt,
że w Pieszczanach znajduje się także
powojenny kompleks leczniczy. Został
wzniesiony w latach 1965-1980 w centralnej części Wyspy Uzdrowiskowej. Prócz
modernistycznych cech, które tożsame
są z sanatorium Równica na Zawodziu,
budynki te łączy także fakt, że mogą być
używane całorocznie, ponieważ wszystkie
elementy funkcjonalne są ze sobą połączone. Nie trzeba wychodzić na zewnątrz
sanatoriów, aby skorzystać ze spa lub
zabiegów zdrowotnych. Cechą wspólną
jest także przeciągająca się w czasie inwestycja. Los bardziej łaskawy był jednak
dla Pieszczan, ponieważ zrealizowano
wszystkie założenia.

Dlaczego wielu Słowaków udaje się
do Pieszczan? Ma wręcz idealne komunikacyjne połączenia, bogate tradycje
turystyczno-uzdrowiskowe, a także dziś
popularne i modne możliwości skorzystania z bogatej oferty spa oraz wellnes.
Zwiedzający chętnie udają się na coroczne
otwarcie sezonu uzdrowiskowego, które
w tym roku połączone jest z festiwalem
muzycznym, gdzie można posłuchać np.
operowych występów.
A co wyróżnia Pieszczany? Charakterystyczna dla uzdrowisk spokojna atmosfera, łagodnie bulgoczące fontanny,
niecodzienna architektura, powolne tempo
spacerujących gości, koncerty na głównej promenadzie uzdrowiska, największa ilość słonecznych dni na Słowacji
i wszechobecna naturalna. Wszystko to
sprawia, że miasteczko jest naprawdę
wyjątkowe. Warto wsiąść w samochód,
zatrzymać się u naszych południowych
sąsiadów i usiąść w jednej z letnich kafejek na świeżym powietrzu. Warto poczekać i zaobserwować zachodzące słońce
na Moście Kolumnadowym i po prostu
odpocząć.
Okazją do wyjazdu mogą być właśnie
pierwsze dni czerwca. Będzie się wówczas
odbywał Pieszczański Festiwal Muzyczny. Jest to drugie najstarsze wydarzenie
tego typu na Słowacji. Na przestrzeni
kilku ostatnich dekad występowały na
nim najważniejsze krajowe i zagraniczne
zespoły oraz znakomici soliści wokalno-instrumentalni. Podczas otwarcia sezonu
uzdrowiskowego w Pieszczanach atrakcje
przewidziane są dla wszystkich grup
wiekowych, więc każdy znajdzie coś dla
siebie.
Zasadą działania miast partnerskich jest
nawiązywanie kontaktów z ich mieszkańcami, zrzeszonymi w organizacjach
pozarządowych. Nie wszyscy oczywiście
muszą należeć do stowarzyszeń i fundacji,
żeby skorzystać z oferty turystycznej,
dlatego tym bardziej zachęcamy do odwiedzenia Pieszczan. Mateusz Bielesz

Miasto nad Wagiem.
Źródło: https://visitpiestany.sk/
2 czerwca 2022 r.

Fot. KS Kuźnia

NIEPOKONANY OD 648 MINUT
IV LIGA

KS Kuźnia Ustroń - LKS Orzeł Łękawica 2:0 (0:0)
LKS Bestwina – KS Kuźnia Ustroń 0:6 (0:3)
KS Kuźnia Ustroń - LKS Czaniec 2:0 (2:0)

Trwa dobra passa drużyny Kuźni Ustroń. W ciągu siedmiu dni rozegrali trzy mecze
i wszystkie wygrali. Dwa spotkania odbyły się nietypowo, bo w tygodniu. W środę
25 maja podejmowaliśmy Orła Łękawicę, a we wtorek 31 maja LKS Czaniec. Ten
ostatni mecz miał się odbyć 11 czerwca na koniec rundy wiosennej, ale drużyny
rozegrały go wcześniej. W ten sposób już w sobotę 4 czerwca ustrońska drużyna
zagra ostatni mecz sezonu 2021/2022. Gościć będzie LKS Bełk, początek o godz. 17.

25 maja zespół Kuźni zrewanżował
się Orłowi Łękawica za ubiegłoroczną
wyjazdową porażkę 2:0. Wygrana i wynik
osiągnięty na stadionie przy ul. Sportowej

dawały satysfakcję. Pierwszą bramkę
w 53 min. strzelił z rzutu wolnego Iskrzycki, utorem drugiej bramki w 84 min. był
Adrian Sikora.

W sobotę Kuźnicy udali się do Bestwiny, gdzie rozegrali ostatnie wyjazdowe
spotkanie w sezonie 2021/22 z miejscowym beniaminkiem. Bitym faworytem
tej konfrontacji byli podopieczni trenera
Dariusza Kłusa, którzy szybko udokumentowali swoją przewagę. Już w 10 min.
wielkie strzelanie rozpoczął Lionel Abate.
Potem kolejno strzelali: Pietraczyk w 15
i 46 min. oraz Bui w 82 i 89 min. W 28
min. padła bramka samobójcza.
We wtorek 31 maja kibice z przyjemnością obejrzeli mecz, w którym po raz
kolejny swoje mozliwości strzeleckie
zaprezentował Abate. Piłkarz Kamerunu ustalił wynik w pierwszej połowie,
pokonując bramkarza LKS-u Czaniec w
12 i 34 min.
Kapitalna passa ustroniaków trwa i wynosi już 12 spotkań bez porażki! Wrażenie
robi również postawa bramkarza Patryka
Paweli, który jest niepokonany już od
648 minut!
Arkadiusz Czapek
Tabela po meczu 28.05.
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
GKS Piast II Gliwice
MRKS Czechowice-Dziedzice
KS Kuźnia Ustroń
LKS Czaniec
KS Spójnia Landek
KS ROW 1964 Rybnik
LKS Orzeł Łękawica
LKS Drzewiarz Jasienica
TS Podbeskidzie II BB S.A.
LKS Czarni Gorzyce
LKS Unia Książenice
LKS Bestwina
TS Czarni-Góral Żywiec

61
55
52
49
48
47
45
41
38
38
36
31
29
28
18
7

82:27
53:34
61:40
57:39
56:34
46:32
50:37
49:40
62:60
48:47
37:49
33:43
35:61
53:73
32:75
17:80

SOLIDARNA PACZKA
Szlachetna Paczka od 20 lat pomaga tym, którzy najbardziej
tego potrzebują. W czerwcu pomoc otrzymają osoby, które
uciekły przed wojną w Ukrainie. Jak zawsze połączymy tych,
którzy chcą pomóc z tymi, którzy znaleźli się w potrzebie.

Solidarna Paczka to specjalna edycja Szlachetnej Paczki,
która rozpocznie się 4 czerwca
2022 roku. Tego dnia na stronie
https://bit.ly/SolidarnaPaczka_SZP opublikujemy historie
Rodzin uchodźczych, spośród
których Darczyńcy będą mogli wybrać tę, dla której przygotują pomoc. Do Solidarnej
Paczki trafiają Rodziny, które
uciekły przed wojną w Ukrainie, przebywają aktualnie w
Polsce i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, a Paczka jest
dla nich odpowiednią formą pomocy.
Odwiedziliśmy kilkanaście rodzin z różnych rejonów powiatu
Cieszyńskiego (Koniaków, Jaworzynka, Cieszyn, Ustroń, Wisła)
Nasza pomoc sięga daleko. Są to rodziny które nie oczekują zbyt
wiele, jedna Pani (70 lat) poprosiła o okulary korekcyjne, bo
uciekając przed wojną całe popękały, inni proszą tylko o spokój
w ich kraju. Nikt nie czekał na Nas z listami oczekiwań.
Naszą grupę tworzy pięć wspaniałych osób, które bezinteresownie niosą pomoc bliźniemu. Anna Górka-Karwot, Rafał Budzik,
Piotr Kamiński, Anna Cieślar, Klaudia Madzia.
2 czerwca 2022 r. 		
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

Wyrzucony czy schowany na zaś?

OGŁOSZENIA DROBNE

Fot. M. Niemiec

Spawanie plastików. Ustroń,
ul. Obrzeżna. 501-444-534.

www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY – USTROŃ. 33-854- Dam pracę: Salowa ul. Zdrojowa, w godz. 10-18 według
53-98.
grafiku. Wymagana książeczKOMANDOR – Cieszyn, ul. ka sanepidowska. Zapraszam
Stawowa 27 – szafy, gardero- 510011968.
by, zabudowy wnęk z drzwiami przesuwanymi i nie tyl- Malowanie dachów. 505-168ko... Zamów bezpłatny pomiar. 217.
RATY 0%. 728-340-518, (33)
854-22-57. www.komandor.pl PROFESJONALNE CZYSZCZENIE KOSTKI BRUKOCyklinowanie bezpyłowe par- WEJ. 798-081-406.
kietów, desek. Odnawianie
Ampleks - sprzątanie, komschodów. 666-989-914.
pleksowe usługi dla seniorów.
Bagażówka - przeprowadzki 516 768 517.
+ ekipa. Usługi transportowe.
Poszukuję pokoju do wyna601-478-108.
jęcia dla jednej osoby. 607Mobilne usługi fryzjerskie 209-106.
u Kasi. Zadzwoń-przyjadę!
Meble do jadalni, drewniane,
505-152-958.
fornierowane z lat 50-tych.
601-838-587.
Wróżenie z kart, 690-354-582.
OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

DYŻURY APTEK
Dyżur sobota: 8.00-20.00, niedziela: 9.00-18.00

Apteki dyżurujące w niedziele i święta:
4.06				Cent. Leków MAX					 ul. Daszyńskiego 1
5.06				Cent. Leków MAX					 ul. Daszyńskiego 1

tel. 33 856-11-93
tel. 33 856-11-93

APTEKA czynna 24 h znajduje się w Cieszynie na ul. Bobreckiej
27 (obok Kauflandu) „PRIMA”, tel. 33 858-27-65.
22/2022/2/R
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27.04-30.06			Wystawa malarstwa „Szeptem” Aliny Sibera,
									Galeria Rynek 4
16.05-30.06			Wystawa tekstowo-fotograficzna plansz pt: Robert
									Szuman - Ojciec Wspólnoty Narodów Europy,
									Pijalnia Wód ul. Sanatoryjna 9
3.06 godz. 14.00		Spotkanie z powiatowym rzecznikiem konsumen									tów, sala sesyjna UM
3.06 godz. 12.00		Konkurs Wokalny Głosu Ziemii Cieszyńskiej, MDK
Prażakówka
3.06 godz. 17.00		Zebranie mieszkańców dzielnicy Polana, budynek
									OSP Polana
4 i 5.06 godz.10-16		Obóz Słowian, Górna Stacja Kolei Linowej Czantoria
4.06 godz. 15.00		Dzieci Dzieciom, Dzieci Rodzicom, Amfiteatr
4.06 godz. 17.00		IV Liga mecz: KS Kuźnia Ustroń - LKS Bełk, stadion
ul. Sportowa
4.06 godz. 21.00		„Kino na Szczycie”, Poniwiec, szczegóły str. 6
5.06 godz. 11.00		Expo Zdrowie, rynek, szczegóły str. 2
6.06 godz. 10.00		Zebranie miłośników Kuźni Ustroń, Muzeum Ustroń									skie
7.06 godz. 16.00		Zakończenie roku akademickiego UTW, pole biwakowe w Dobce
7.06 godz. 17.00		Spotkanie z mieszkańcami na temat programu
									Czyste Powietrze, MDK Prażakówka
10.06 godz. 17.00		Spotkanie z Karoliną Fojcik-Pustelnik pt. „Moje
									Kilimandżaro”, Czytelnia MBP
11.06 godz. 5.00		Ustroński Bieg 66 - Bieg dookoła Doliny Wisły,
									bulwary nad Wisłą
11.06 godz. 9.30		Uroczystość z okazji 50-lecia budynku Szkoły
								
Podstawowej nr 5 w Lipowcu
11.06 godz. 15.00		Finisaż wystawy Elżbiety Szołomiak, Muzeum
Ustrońskie
11.06 godz. 17.00		IV Liga mecz: KS Kuźnia Ustroń - LKS Czaniec,
								 stadion ul. Sportowa

10 lat temu - 31.05.2012 r.
AUTA NA CHODNIKU
Zebranie mieszkańców Hermanic odbyło się w czwartek, 24
maja w Przedszkolu nr 4 przy ul. Wiśniowej. W roli przewodniczącego Zarządu Osiedla i prowadzącego debiutował Wincenty
Janus. Powitał radnych z dzielnicy: Marię Jaworską i Artura
Kluza, burmistrza Ireneusza Szarca, dyrektor przedszkola Marię
Cholewę, dzielnicowego z Komisariatu Policji w Ustroniu sierż.
Wojciecha Jaworskiego, strażników miejskich: Bogdana Puczka
i Zbigniewa Kisiałę. Rozpoczęto od sprawy rowerzystów jeżdżących chodnikiem wzdłuż ul. Skoczowskiej. Jeden z mieszkańców
twierdził, że strażnicy grożą mandatami i nakazują jeździć ulicą.
SHOW DLA RODZICÓW
Na powitanie rodziców wiersz wyrecytowała Zuzanna Heller
i od razu zrobiło się sympatycznie i domowo. Zresztą jak na
wszystkich koncertach „Dla mamy i taty”, przygotowywanych
przez uczestników zajęć w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka” i ich opiekunów. Do tego wyjątkowego występu pod
okiem Wandy Węglorz i Czesławy Chlebek przygotowywał się
zespół akrobatyczny „Arabeska”, a Iza Zwias nauczyła śpiewać Esterę - Gosię – Piotrka „Sambę dla mamy, dla taty” oraz
„Koronkową lambadę”. Wystąpili również inni podopieczni
pani Zwias: Marta Szarzec („Someone like you”, „Karuzela”),
Estera Tomaszko („Modelka”), Zuzanna Łuckoś („Rudy rydz”).
Pod nadzorem K. Rymanowskiej pracowali recytatorzy: Klaudia Ambo, Kinga Mizera, Zuzia Górka i Ania Procner, Natalia
i Julia Heczko, Julia Lont. Wspólnie z instruktorką przygotowali wiersze dla mam i ojców.
Wybrała: (lsz)
2 czerwca 2022 r.

OTWARCIE SEZONU
UZDROWISKOWEGO

22/2022/1/O

KĄCIK SZACHOWY

Amfiteatr – Wstęp wolny

17 czerwca (Piątek)
godz. 14.00
Korowód (rozpoczęcie i zbiórka pod Sanatorium
				 Równica i przemarsz do Amfiteatru)
godz. 15.00 		 Oficjalne Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego
godz. 15.30 		 koncert orkiestry dętej z Kalet
godz. 16.00		 Koncert Estrady Regionalnej Równica oraz
				 Estrady Ludowej Czantoria
godz. 16.45		 występy laureatów konkursu “Głos Ziemi
				 Cieszyńskiej”
godz. 17.00		 Koncert Janusza Śliwki z zespołem
godz. 18.00		 Kabaret Andrzej Grabowski – Stand Up
18 czerwca (Sobota)
godz. 19.00		 Zacznij od Bacha koncert Sławka Uniatowskiego
				 i Artis Symphony Orchestra
19 czerwca (niedziela)
godz. 12.00		 Oficjalne otwarcie Tężni (park kuracyjny)

Mokate pobudza myślenie!

Mat w dwóch posunięciach.

Nie taki dawny Ustroń, 2014 r.

Fot. W. Suchta

Rozwiązanie z GU nr 20: x

K R Z Y Ż Ó W K A
50

zł

50

zł

50

zł

50

zł

POZIOMO: 1) redakcyjna z nazwiskami dziennikarzy,
8) w telewizji szuka żony, 9) grudniowa solenizantka,
10) odrobinka czegoś, 12) żydowskie „Pokój wam”, 14) grecki bóg handlu, 15) grzecznościowe gesty w towarzystwie,
16) dodatek do kamery, 19) soczysty owoc egzotyczny,
22) pomiędzy łożyskami w kole, 23) strój karateki, 24) drewniany płot.
PIONOWO: 2) przydatna w kuchni, 3) szkolna albo artystyczna, 4) miasto w Rumunii, 5) kłoda drewna, 5) typ lamp
ściennych, 7) ptak czczony w Egipcie, 11) gatunek żółtego sera,
13) brat w klasztorze, 17) lasy na Syberii, 18) otwór do wchodzenia, 20) świetlna reklama, 21) jeden ze znaków drogowych.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy do 26 listopada.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 20

NOWALIJKI
Nagrodę w wysokości 50 zł oraz jeden z gadżetów od Miasta Ustroń otrzymuje:* Lidia Tomiczek z Ustronia, ul. Olchowa. Zwycięzcę zapraszamy
po nagrodę do naszej redakcji.
2 czerwca 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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Panowała atmosfera sportowego pikniku.

Rebecca Sramkova.

Pogoda była wielką niewiadomą, ale dopisała.

ŚWIATOWO NA BRZEGACH
Mimo wyniku 1:5 można powiedzieć, że Ustroń wygrał. Inauguracja Lotto SuperLigi
to było wydarzenie sportowe, medialne i towarzyskie. Uroczystego otwarcia dokonała Danuta Dmowska-Andrzejuk, prezes zarządu SuperLIGA S.A. oraz burmistrz
Ustronia Przemysław Korcz. Obecny był starosta cieszyński Mieczysław Szczurek,
miejscy radni, sponsorzy, sportowcy. Na trybunach zasiedli ustroniacy i turyści,
a wiele osób przechodzących lub przejeżdżających na rowerach nadwiślańskimi
bulwarami, korzystało z okazji, by obejrzeć tenis na światowym poziomie. Kibicował
też skoczek narciarski Piotr Żyła, który mówił dziennikarzom, że lubi tenis, gra
amatorsko i cieszy się, że może oglądać w Ustroniu SuperLigę.

Prezes Dmowska-Andrzejuk, szpadzistka, mistrzyni świata i Europy, żołnierz SZ
RP, w latach 2019–2020 minister sportu
w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego powiedziała nam, że gospodarze dobrze
się spisali organizacyjnie. Do Ustronia
przyjechała z przyjemnością, zna te rejony, bo bywała w Wiśle na zgrupowania.
Bardzo jej się podoba obiekt położony nad
rzeką, wśród zieleni.
Burmistrz Korcz gratulował spektakularnego zwieńczenia wieloletniej działalności Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Beskidy”, obecnie Klub Tenisowy
Kubala Ustroń, która nawiązuje do bogatych tradycji ustrońskiego tenisa. Wyraził
uznanie dla działaczy klubu, właścicieli
prywatnych firm, które zaangażowały się
w to przedsięwzięcie i potwierdził wsparcie miasta.
Na kortach na Brzegach panowała atmosfera sportowego święta. Powodzeniem
cieszyły się stoiska sponsorów, wśród
dzieci np. PlayStation. Dobrze czuli się
sportowcy i dawali z siebie wszystko.
Sramkowa i Kawa przyjechały niemal
wprost z Roland Garros, ale nie odpoczywały. Cieszyły się ze wsparcia rodzin,
które im kibicowały. Na mecze za granicą
rzadko docierają.
Część sympatyków tenisa, których
w naszym mieście nie brakuje, została
w domu, by obejrzeć rywalizację w Polsat
Sport. Transmitowany był najmocniejszy
mecz pierwszej rundy pomiędzy Lukasem
Rosolem a Jozefem Kovalikiem. Planowo
z Rosolem grać miał Zdenek Kolar, ale
nabawił się kontuzji po meczu ze Stefano-

sem Tsitsipasem podczas Roland Garros
i w przeddzień meczu doszło do zmiany
w bielskim zespole.
Telewidzowie przekazali nam swoje uwagi, z których wynika, że przede
wszystkim brakowało im choćby jednego
ujęcia Ustronia poza kortami na Brzegach – Zawodzia, Czantorii czy Równicy.
Z przykrością słuchali krytyki komentatora, wytykającego gospodarzom, że nie
zaangażowali do zbierania piłek młodych
tenisistów i zawodnicy musieli sami się
tym zajmować. Oglądający mecz kolejki
na szklanym ekranie zaraz jednak dodawali, że byli dumni z tego, że w Ustroniu
odbyło się tak prestiżowe wydarzenie
sportowe i mogli je oglądać w ogólnopolskiej telewizji.
Drużyna Klubu Tenisowego Kubala
Ustroń przegrała na własnym obiekcie
z BKT Advantage Bielsko-Biała 1:5
w meczu pierwszej kolejki rozgrywek
Lotto SuperLigi. Jedyny punkt dla naszego
zespołu zdobył debel Mateusz Kowalczyk/
Lukas Rosol, który wygrał pojedynek
z parą Kovalik/Dembek 7:6, 2:6, 10:6.
Pozostałe mecze zakończyły się wynikami: Rebecca Sramkova – Katarzyna
Kawa 2:6, 0:6, Julia Oczachowska – Maja
Chwalińska 0:6, 0:6, Paweł Ciaś – Michał
Dembek 4:6, 3:6, Oczachowska/Sramkova
– Chwalińska/Kawa 1:6, 7:6.
Następny mecz KT Kubala Ustroń rozegra 5 czerwca na wyjeździe i zmierzy się
z drużyną AZS Tenis Poznań. Do Ustronia
Lotto SuperLiga powróci 3 lipca, wówczas
przyjedzie do nas KS Górnik Bytom.
Monika Niemiec

Paweł Ciaś.

SuperLidze towarzyszy Frutuś Kids Cup.

Kibicował również Piotr Żyła.
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