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W numerze m.in.: Kamery
w trakcie uruchomienia
technicznego i prawnego,
Plan potrzebny na cito,
Zebranie w Hermanicach,
Odznaczenie strażnicy za
strzelnicę, Dzielmy się
chlebem, W 80 dni dookoła
świata, Ustroński Hammer,
Inwestycja dużego kalibru
na Czantorii

GŁOSOWANIE
od 25 CZERWCA do 5 LIPCA

Miejski Dom Spokojnej Starości obchodził 25-lecie. Więcej na str. 4.

Fot. M. Niemiec

Projekty do realizacji wybierać będziemy drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej do głosowania – https://budzetobywatelski.
ustron.pl/ lub osobiście na papierowej
karcie do głosowania dostępnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Ustroń.
W głosowaniu na projekty osiedlowe
mogą wziąć udział tylko mieszkańcy
danego osiedla, każdy mieszkaniec może
oddać głos tylko raz.

OTWARCIE SEZONU UZDROWISKOWEGO 2022
piątek 17 czerwca
godz. 13:30 Koncert Miejskiej Orkiestry
Dętej z Kalet Skwer przed
Sanatorium „Równica” na
Zawodziu
godz. 14:00 Korowód przemarsz spod
Sanatorium „Równica” do
Amfiteatru
godz. 15:00 Główne uroczystości i koncerty Amfiteatr (wstęp wolny,
liczba miejsc ograniczona)
godz. 15:00 Oficjalne otwarcie sezonu
uzdrowiskowego
godz. 15:30 Koncert Miejskiej Orkiestry
Dętej z Kalet
godz. 16:00 Koncert Estrady Ludowej
„Czantoria”
godz. 16:30 Koncert Estrady Regionalnej
„Równica”
godz. 17:00 Koncert przebojów sprzed lat
Janusza Śliwki – instrumenty
klawiszowe, wokal, Izabeli
Wilk – wokal i Dawida Główczewskiego – saksofon
godz. 18:00 Jerzy Kryszak– Stand Up

sobota 18 czerwca
godz. 19:00 Koncert Sławka Uniatowskiego i cieszyńskich muzyków z Artis Symphony
Orchestra pod dyrekcją Jean
- Claude'a Hauptmanna.

15 czerwca 2022 r.

		

Na koncert pt. „Zacznij od Bacha” złożą się
największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego.
Bilety w cenie 50 zł można kupić w kasie „Prażakówki”, w Miejskiej Informacji Turystycznej
na rynku i na stronie mdk.ustron.pl

niedziela 19 czerwca
godz. 12:00 Oficjalne otwarcie Tężni
Miejskiej w Parku Kuracyjnym z koncertem kapeli
Estrady Regionalnej „Równica”,
która występuje w składzie: Marcin Cieślar
(kierownik kapeli) – akordeon, Patrycja Cieślar – kontrabas, Kamil Jędrusik – skrzypce,
Bartosz Chrapek – klarnet.
godz. 12:20 Cieszyńska Orkiestra Dęta
Uniwersytetu Śląskiego pod
batutą Karola Pyki

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
środa 15 czerwca godz. 17.00
Wernisaż wystawy Floriana Kohuta z Rudzicy, malarza pejzażysty, twórcy Galerii
Autorskiej „Pod Strachem Polnym”, który
jest jednocześnie inauguracją XVIII Festiwalu Ekumenicznego, organizowanego przez
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne, Muzeum Ustrońskie. Wstęp wolny.

czwartek 16 czerwca godz. 15.00
Spacer historyczny po Ustroniu śladami willi
letniskowych. Zbiórka o godz. 14.50 na rynku
przed ratuszem, start o godz. 15.00. Spacer
łatwą do przebycia trasą w stronę Zawodzia,
który zakończy się przy Źródle Żelazistym,
poprowadzi Bożena Kubień, prezes Towarzystwa Miłośników Ustronia. Czas trwania: ok.
45 min. Udział bezpłatny.

sobota 18 czerwca godz. 11.00
Piknik Rodzinny z okazji 100-lecia Klubu Kuźnia Ustroń, Kompleks Sportowo-Rekreacyjny
im. Jana Gomoli, ul. Sportowa. Szczegóły na
plakacie na str. 16.

sobota 18 czerwca godz. 14-18
„Holy” Święto kolorów – Krąg taneczny obok
Amfiteatru

sobota 18 czerwca godz. 17.00
Otwarcie Letniego Salonu Sztuk – wystawy
czołowych współczesnych polskich malarzy.
Komisarzem salonu jest Leszek Żegalski –
Maestro, znany twórca rodem z Ustronia.
Wystawiają: Anna Jagodova, Leszek Żegalski,
Paweł Kotowicz, Janusz Szpyt oraz reprezentant naszego miasta – Robert Heczko. MDK
„Prażakówka” Wernisaż wstęp wolny, potem
10 zł (w cenie biletu katalog).
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SESJA RADY MIASTA Z DEBATĄ

FESTIWAL NADZIEI 25-26 CZERWCA

24 czerwca (piątek) o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta
Ustroń odbędzie się XXXIX Sesja Rady Miasta.
Z uwagi, że będzie to sesja absolutoryjna, zgodnie z art. 28aa
ust. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.
U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) – dalej u.s.g, Rada rozpatrzy
Raport o stanie Miasta Ustroń w roku 2021. Nad przedstawionym
raportem zostanie przeprowadzona debata. Zgodnie z art. 28aa
ust. 6 u.s.g. w debacie nad raportem o stanie miasta głos mogą
zabierać mieszkańcy miasta. Wymogiem jest (zgodnie z art.
28aa ust. 7 i 8 u.s.g. ), aby mieszkaniec, który chce zabrać głos
w debacie złożył do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy
złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport
o stanie miasta. Wzór zgłoszenia oraz lista poparcia dostępne będą
w Biurze Rady Miasta Ustroń oraz na stronie www.ustron.
pl. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności
otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba
mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

25 czerwca (sobota) Rynek
godz. 15.00
Niesamowite historie z życia; Ewangelizacja;
		
Zespołownia / występ dzieci; Koncert Kolah
26 czerwca (niedziela) Amfiteatr
godz. 11.00
Otwarte nabożeństwo dla wszystkich
godz. 16.00
Niesamowite historie z życia; Ewangelizacja;
		
Koncert Exodus15
16.00-18.00
Animacje dla dzieci & Royal Rangers

* * *

ZAMKNIĘTE PRZEJAZDY
W związku z remontem linii kolejowej i pracami prowadzonymi
w obrębie przejazdów kolejowych od 7 do 24 czerwca zamknięty
jest przejazd kolejowy na ul. Wczasowej, natomiast do 15 czerwca
(włącznie) zamknięte są przejazdy kolejowe na ul. Armii Krajowej, ul. Wiślańskiej oraz na ul. Papiernia.

* * *

ZAMKNIĘTE ŚCIEŻKI PRZY
UL. GOŚCIRADOWIEC
Ścieżka na wysokości mostków przy ul. Gościradowiec (nad
Sanatorium Równica) w kierunku ul. Źródlanej jest zamknięta, ze
względu na wymianę nawierzchni. Remont potrwa do 22 czerwca.

* * *

JULIUSZ BURSCHE
Parafia Ewangelicko-Augsburska oraz Przewodniczący Rady
Miasta Ustroń Marcin Janik zapraszają na wystawę plenerową przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej oddział
w Lublinie, autorstwa Renaty Lesiakowskiej, pod tytułem: Juliusz
Bursche.
Uroczyste otwarcie odbędzie się w niedzielę 19 czerwca po
nabożeństwie rozpoczynającym się o godz. 8.30 na Placu Kościelnym ks. Kotschego.

to i owo
z

okolicy

W miniony weekend odbyły się
Dni Skoczowa. 53. edycję tej
popularnej imprezy wypełniły
głównie koncerty. Publiczność
oklaskiwała zespoły Myslowitz, Haydamaky (Ukraina),
Winyl Band i Dariusza Kordka.
Gwiazdą tegorocznego święta
miasta była Sarsa. Nie zabrakło
tradycyjnego konkursu rzutów
beretem.
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W Brennej, Chybiu i Hażlachu,
zorganizowano uroczystości
dla złotych i diamentowych par
małżeńskich. Pary świętujące
50-lecie pożycia małżeńskiego, zostały tradycyjnie uhonorowane medalami nadanymi
przez Prezydenta RP.

* * *

Biblioteka Miejska w Cieszynie udostępnia karty biblioteczne w formie kodów QR
w telefonie, a także e-booki.
Do wyboru jest ponad setka
książek, które w formie elektronicznej można wypożyczyć
na miesiąc.

*roku,
* cieszyńOd jesieni*1999

ski oddział ZUS ma siedzibę
przy ulicy Bielskiej. Obiekt
jest przestronny i nowoczesny
architektonicznie. Niektórzy

Tak, to już 3 lata przerwy spowodowanej tzw. pandemią.
Ostatni raz mogliśmy się spotkać w Ustroniu i w Brennej
w roku 2019. Mamy na szczęście rok 2022 i organizatorzy
ruszają z szóstą edycją Chrześcijańskiego Festiwalu Nadziei.

Wydarzenie to rok w rok cieszy się sporym zainteresowaniem
zarówno wśród mieszkańców miasta, jak i przybyłych turystów.
Średnio festiwal odwiedza ponad tysiąc osób, które tym razem są
zaproszone jedynie do Ustronia. Począwszy od tego roku wydarzenia nie uświadczą już mieszkańcy Brennej. O tą zmianę zapytaliśmy
przedstawiciela jednego z organizatorów Leszka Sikorę: – Po tej
trzyletniej przerwie mamy do czynienia z nowym rozdaniem. Podjęliśmy decyzję o zaproszeniu do organizacji kolejnej wspólnoty
z Ustronia, oraz o wpisaniu w plan wspólnego, otwartego nabożeństwa w niedzielę, co sprawiło wydarzenie strikte ustrońskim.
Organizatorzy zapraszają w sobotę 25 czerwca na płytę ustrońskiego rynku oraz 26 czerwca do amfiteatru w Ustroniu.
W programie znajdzie się m.in. występ rapera Koli, koncert zespołu Exodus 15 i historie ludzi, którzy znaleźli się w beznadziejnych
sytuacjach, a jednak znaleźli z nich wyjście. Usłyszymy niezwykłe
świadectwo człowieka, który przeżył śmiertelny wypadek i spotkał
się z Bogiem, oraz człowieka, który wskutek choroby znalazł się
po tamtej stronie i opowie czego doświadczył.
Organizatorzy, którymi są tym razem dwie ustrońskie społeczności, tj. Kościół Betel oraz Wspólnota Życie i Misja, zatroszczyli
się także o najmłodszych, dla których również będą przygotowane
ciekawe atrakcje. O tym dlaczego jeszcze warto przybyć na to
wydarzenie opowiedział nam pastor Bogusław Wrzecionko:
– ...by zobaczyć inną perspektywę na życie. Wielu ludzi żyje
z dnia na dzień, nie widząc większego sensu istnienia. Pytanie,
które widnieje na plakatach i zaproszeniach brzmi: „Czy można
mieć nadzieję, gdy jest beznadziejnie?” W dzisiejszych czasach jest
to zasadne pytanie, bo wokół nas jest pełno wydarzeń i sytuacji,
które optymizmem nie napawają. A jeśli dodać do tego osobiste czy
rodzinne dramaty, to okazuje się, że ta beznadzieja staje się bardzo
realna, a wręcz dominująca dla wielu.
Idąc za słowami naszego rozmówcy, zapraszamy do Ustronia na
Chrześcijański Festiwal Nadziei, by usłyszeć, że jest nadzieja i to
oparta na bardzo solidnych fundamentach. Patronat nad imprezą
objął burmistrz Miasta Ustroń.
Tomasz Lewicki

zastanawiają się jednak, dlaczego jest usytuowany akurat
naprzeciwko cmentarza...

* * *

Kamienica przy ulicy Bóżniczej w Cieszynie, 10 lat temu
wróciła do prawowitych właścicieli, czyli do Gminy Wyznaniowej Żydowskiej. W okresie
przedwojennym w budynku
tym mieścił się zarząd Gminy
Żydowskiej. Po drugiej stronie ulicy stała synagoga, którą
zniszczył niemiecki okupant.
Obecnie w tym miejscu jest
boisko szkolne.

* * *

Miejski Zarząd Dróg podpisał
umowę z firmą, która wygrała
przetarg obejmujący modernizację rynku w Cieszynie.
Zanim rozpoczną się roboty
ziemne do akcji wkroczą arche-

olodzy. Sprawdzą, co kryje się
pod brukiem. Takiej akcji dotąd
nie było. Można spodziewać się
ciekawych znalezisk.

* * *

Wisła ma sześciu honorowych
obywateli miasta. Te zaszczytne tytuły przyznano dotąd
(w kolejności): Ignacemu Mościckiemu – prezydentowi RP
(1931), Michałowi Grażyńskiemu – wojewodzie śląskiemu (1932), prof. Stanisławowi
Hadynie – założycielowi Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
(1999), Aleksandrowi Kwaśniewskiemu – prezydentowi
RP (2005), Jerzemu Buzkowi
- przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego (2009) oraz
Bronisławowi Komorowskiemu – prezydentowi RP (2014).
(nik)
15 czerwca 2022 r.
				

KRONIKA MIEJSKA
MOTO CHILL & GRILL

Numer alarmowy

25 czerwca od godz. 12.00 w amfiteatrze odbędzie się czwarta
edycja zlotu samochodowego i motocyklowego Moto Chill &
Grill. W programie: – Motoryzacyjne konkurencję i konkursy,
– Car limbo (najniższe auto zlotu), – Air-ride battle!, – Top auto
zlotu, – Top motocykl zlotu, – Pomiar głośności wydechu, – Pokaz Car-Audio w wykonaniu firmy Mayday Audio, – Wywiady
na scenie amfiteatru z uczestnikami, – Wystawa samochodów
modyfikowanych, – Wystawa samochodów rajdowych, – Strefa
gastronomiczna, – Animacje dla dzieci, – Malowanie twarzy dla
dzieci, – Zabawy z myszką Minnie, – Stanowisko brokatowych
tatuaży, – Loty widowiskowe Helikopterem w wykonaniu firmy
z Bielska-Białej @Helipoland (w zależnośći od warunków
pogodowych), – Koncert rapera z Bielska-Białej „Floral-Bugs”.
Organizatorzy

* * *

STOWARZYSZENIE
„USTROŃSKIE DOŻYNKI” INFORMUJE
W związku z organizacją Dożynek w dniu 21 sierpnia
(niedziela), podmioty prowadzące punkty handlowo-gastronomiczne mogą składać oferty na handel w Parku Kuracyjnym
w terminie do 1 sierpnia w Wydziale Mieszkaniowym Urzędu
Miasta Ustroń lub na e mail dozynki@ustron.pl
Po otrzymaniu zgody należy uiścić opłatę za stoisko na konto
Stowarzyszenia. Bank Spółdzielczy w Ustroniu 38 8129 0004
2001 0000 0808 0002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
17.08.2022 r., a dowód wpłaty należy przesłać e-mailem dozynki@ustron.pl. Brak wpłaty będzie oznaczał rezygnację z handlu
w dniu 21.08.2022.

* * *

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Janina Maliszewska
Franciszek Bojda

lat 85
lat 71

ul. Topolowa
ul. Pszenna, Goleszów
24/2022/1/N

"Można odejść na zawsze by stale być blisko"
Ks. Jan Twardowski

Składam serdeczne podziękowania
za złożone kondolencje, wyrazy współczucia
oraz udział w uroczystości pogrzebowej

Mojej Kochanej Mamy

śp. Urszuli

Ks. Proboszczowi W. Bajgerowi, Ks. A. Sapocie,
delegacjom Urzędu Miasta, Rady Miasta,
Związkowi Emertów, Kol. i Kol. SP 1,
Przewodnikom Beskidzkim Koła Cieszyn i Koła Wisła,
wszystkim sąsiadom i znajomym
Córka z Rodziną
24/2022/1/R

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

15 czerwca 2022 r.
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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
Przedsiębiorstwo Komunalne
		

33 854-35-00

Straż Miejska

33 854-34-83

		

604-558-321

Pogotowie Energetyczne 991
		

33 857-26-00

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

LETNIA SZKOŁA BIBLIJNA
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

* * *

ZLOT GWIEŹDZISTY
Gromada Górali na Śląsku Cieszyńskim serdecznie zaprasza
do wzięcia udziału w „Zlocie Gwieździstym” do grobu Naszego
Zacnego Zbójnika – Janka Sztefka aby oddać mu cześć z okazji
„Jana”. Impreza odbędzie się w niedzielę 26 czerwca. Dla piechurów: Autobus Wispol – realacji Cieszyn – Koniaków przystanek
na ul. Cieszyńskiej godz. 10.33, Centrum – godz. 10.36. Bilety
kupujemy do Wisły Kałuży gdzie około godziny 11.00 nastąpi
spotkanie z grupą rowerzystów. Razem wysmyczymy się na Groniczek, którego grzbietem będziemy podążali piekną widokową
trasą w kierunku cmentarza na Groniczku. Tam pochylimy głowy
nad grobem Janka. Rowerzyści wyruszają z ustrońskiego rynku
o godzinie 9.00. Autobusy powrotne pod ręką: z Oazy oraz
Jonidła.

* * *

Czyż

Leszek Kubień

WAŻNE TELEFONY

CZANTORIA
DLA TWOJEGO ZDROWIA
26 czerwca w godz. 9.30 - 14.00 przy górnej stacji Koleji Linowej odbędą się bezpłatne porady i badania medyczne, pokaz
ratownictwa medycznego, wspólne ćwiczenia aerobiku, konkursy
i zabawy dla dzieci oraz inne atrakcyjne niespodzianki.

* * *

CERTYFIKOWANI
TERAPEUCI UZALEŻNIEŃ
Stowarzyszenie Można Inaczej oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zachęcają osoby uzależnione do skorzystania z bezpłatnej pomocy w Miejskim
Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym przy MKRPA dla dzieci
i dorosłych ul. Brody 16 (siedziba Straży Miejskiej). Zapisy pod
nr tel 500-231-259.
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25 LAT DOMU
To była podniosła, choć rodzinna
w swym charakterze uroczystość. Spotkali się sami swoi - podopieczni Miejskiego Domu Spokojnej Starości, czyli
ustroniacy, którzy w swoim mieście
spędzają jesień życia, ich opiekunowie,
kapłani, samorządowcy zapewniający
finansowanie, sponsorzy i delegacje
z zaprzyjaźnionych domów pomocy
społecznej.

Za przychylność i współpracę dziękowano byłym i obecnym samorządowcom. Fot. M. Niemiec

Na obchodach jubileuszu nie mogło zabraknąć pensjonariuszy MDSS.

Fot. M. Niemiec

Dyrektor MDSS Ilona Niedoba złożyła
podziękowania na ręce wszystkich osób
zaangażowanych w powstanie domu, jego
utrzymanie i funkcjonowanie na wysokim
poziomie. Przedstawiciele samorządu
powiatowego i miejskiego byli i obecni
otrzymali kwiaty i upominki z ceramiki
wykonane przez mieszkańców MDSS na
zajęciach artystycznych. Były przemowy,
życzenia i gratulacje, a także urodzinowe
prezenty.
Miejski Dom Spokojnej Starości powstał w 1997 roku jako pierwszy samorządowy dom opieki dla osób starszych
w dawnym województwie bielskim. Przez
25 lat poszerzył się zakres działalności
i teraz pracownicy Domu troszczą się
nie tylko o swoich mieszkańców, ale też
o innych ustroniaków, którym dowożone są obiady i zapewniana jest pomoc
w codziennym życiu.
– Kilka lat temu pojawiły się pomysły
likwidacji Miejskiego Domu Spokojnej
Starości, całkowicie chybione w mojej
ocenie. Uważam, że ustroniacy powinni
mieszkać w Ustroniu wśród swoich bliskich, swoich rodzin, najbliżej miejsca,
z którym byli związani przez całe życie –
powiedział burmistrz Przemysław Korcz.
Na uroczystość przybyło wielu gości
i bogaty był jej program, ale wszystko
przebiegało bez zakłóceń, co potwierdzało
codzienną sprawność i zaangażowanie
pracowników MDSS, a także ich umiejętności kulinarne. Atmosfery nie zepsuła
nawet przerwa w dostawie prądu spowodowana burzą.
Monika Niemiec

Uhonorowano najstarszych mieszkańców Miejskiego Domu Spokojnej Starości. Fot. M. Niemiec

Zaśpiewała i zatańczyła Estrada Regionalna „Równica”.
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Nie zabrakło urodzinowego tortu.
15 czerwca 2022 r.

– Podstawowym celem monitorowania miasta jest
bezpieczeństwo jego mieszkańców. Czasy są coraz
bardziej burzliwe, obserwujemy wiele niepokojących zjawisk, które z wielkiego świata docierają do
Ustronia, a sprzyja temu charakter naszego miasta.
Tysiące turystów z kraju i zagranicy sprawiają, że się
rozwijamy, podnosimy standardy, jednak duża liczba
anonimowych gości niesie z sobą również zagrożenia
np. związane z handlem narkotykami, kradzieżami,
aktami przemocy czy wandalizmem. Rozbudowany system monitoringu służyć ma nie inwigilacji,
a ochronie mieszkańców. Bezpieczeństwo mieszkańców i miasta jest
tu na pierwszym miejscu – mówi burmistrz Ustronia Przemysław Korcz.

KAMERY W TRAKCIE URUCHOMIENIA
TECHNICZNEGO I PRAWNEGO
Monitoring powstaje w trzech etapach. Pierwszym z nich było stworzenie serwerowni i to mamy już za sobą. Drugi etap podzielony został na dwie części. Pierwsza
to położenie światłowodów i instalacja kamer w śródmieściu, na newralgicznych
skrzyżowaniach i w miejscach, gdzie mamy własną infrastrukturę, którą trzeba
chronić, oraz w miejscach, w których potencjalnie mogą wystąpić niepożądane
zdarzenia, np. w parkach.

W centrum mamy 11 punktów monitoringu, na przykład jeden z punktów znajduje się na Rondzie Miast Partnerskich
przy rynku. Będzie działać tam kamera
o zasięgu 360 stopni ze stałym zapisem
z czterech odchodzących od ronda ulic,
4 kamery skierowane na każdą z ulic
oraz kamera, którą będzie sterować osoba
pracująca w centrum monitoringu. Bezpośrednia obsługa tej ostatniej pozwala na
poruszanie urządzeniem, robienie zbliżeń,
śledzenie konkretnych wydarzeń w czasie
rzeczywistym i ewentualną interwencję.
Pierwsza część drugiego etapu została
zakończona, a druga jest w trakcie realizacji i polega na instalacji kamer poza
śródmieściem, we wszystkich dzielnicach
miasta. Odbywa się to w ścisłej współpracy naczelnika Wydziału Administracji
Elektronicznej Urzędu Miasta Marka
Landowskiego, nadzorującego budowę
systemu monitoringu, z przedstawicielami mieszkańców każdej dzielnicy. Radni
wskazali już potencjalną lokalizację kamer w miejscach, gdzie są one najbardziej
potrzebne – koło szkół, na trudnych skrzyżowaniach, na placach zabaw, skwerach,
przy zadrzewionych ścieżkach. Instalowanie kamer w dzielnicach już trwa i będzie
trwało jeszcze około dwóch lat. Wiąże
się z pociągnięciem światłowodów bądź
z podpisaniem umów na wykorzystywanie
już istniejącej infrastruktury z jej właścicielami i oczywiście z sukcesywnym
nasycaniem kamerami dzielnic. Zakładamy że do przyszłego roku w każdej
dzielnicy przynajmniej w podstawowym
zakresie system monitoringu miejskiego
będzie działał, a z czasem będzie jeszcze
rozbudowywany.
W obecnie zainstalowanych punktach
monitorowania znajduje się od 3 do 5
kamer, czyli będzie działać około 40 kamer. Finalnie punktów monitorowania ma
być 70, czyli około 200 strumieni video
z terenu całego miasta.
15 czerwca 2022 r.

		

Takie są plany, jednak mogą one zostać
zweryfikowane przez warunki zewnętrzne. Jeszcze nie zdążyliśmy przeanalizować wszystkich wniosków z dzielnic,
a każda kamera musi być montowana po
bardzo szczegółowej wizji lokalnej. Mogą
zaistnieć okoliczności, które uniemożliwią zamontowanie kamer we wskazanym
punkcie.
Trzecim etapem, nad którym już pracujemy, jest stworzenie centrum systemu
monitoringu.
Zasadą dzisiejszego monitoringu nie
jest nagrywanie i odtwarzanie obrazów
z miasta, ale interwencja w chwili, gdy
zdarzenie ma miejsce lub bezpośrednio
po nim. Działania straży miejskiej, policji,
straży pożarnej w oparciu o informację
z centrum systemu monitoringu pozwolą
w znacznym stopniu przyspieszyć interwencję i ograniczyć wyrządzone szkody.
Docelowo centrum systemu monitoringu ma działać w trybie 24-godzinnym,
a to wiąże się z zatrudnieniem określonej
liczby pracowników do obsługi. Centrum
znajdować się będzie w lokalu na parterze
budynku biblioteki. Są tam trzy pomieszczenia, jedno będzie wykorzystywane na
obserwowanie sytuacji w mieście, drugie
będzie techniczne, a trzecie służyć ma
obsłudze interesantów np. policji, straży
miejskiej, straży pożarnej, itd. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami osoby postronne nie mogą mieć dostępu do sali
operacyjnej, a ewentualne udostępnianie
i przekazanie jakichkolwiek materiałów
nawet służbom mundurowym musi być
poparte uzasadnionymi prawnie wnioskami i dotyczyć konkretnych zdarzeń.
Paradoksalnie największym wyzwaniem jest nie montaż monitoringu, ale
jego zabezpieczenie prawne. Nie ma
w Polsce jednej ustawy regulującej zasady
monitorowania, trzeba brać pod uwagę
kilkadziesiąt aktów prawnych, w których
monitoring jest wspominany. Brakuje

również specjalistów, którzy mogliby
kompleksowo zająć się zabezpieczeniem
prawnym systemu. Skorzystaliśmy z pomocy Śląskiego Związku Gmin i Powiatów i dzięki niej nawiązaliśmy współpracę
z wskazanym przez związek ekspertem.
Na ten moment wydaliśmy na monitoring około 1,3 mln złotych. W sumie
całość inwestycji w okresie kilku lat, czyli
środki już wydane i zaplanowane, zamkną
się w kwocie 6 mln złotych. Największe
wydatki pochłonie instalacja monitoringu
w dzielnicach ze względu na słabo rozwiniętą sieć światłowodową.
To znaczna suma, lecz naszym zamiarem było stworzenie systemu najwyższej
jakości, by miasto i mieszkańcy byli
bezpieczni. Wysokiej klasy kamery dają
bardzo dobrą jakość obrazu i mogą być
wykorzystywane nie tylko do zapewnienia bezpieczeństwa, ale też do monitorowania różnych zjawisk np. natężenia
ruchu w konkretnych miejscach, a nawet
współpracując z czujnikami podniesienia wód gruntowych, zanieczyszczenia
powietrza czy poziomu hałasu w konkretnych miejscach. Również własna
sieć światłowodów służyć będzie nie
tylko monitoringowi, ale też np. pozwoli
stworzyć system informacyjny o wolnych miejscach parkingowych na terenie
miasta. Możliwości wykorzystania sieci
światłowodów i systemu monitoringu
w mieście turystycznym jest wiele.
Spisała: Monika Niemiec

W marcu kamery były montowane na Rondzie
Jana Cholewy.
Fot. M. Niemiec
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Zdjęcie zbiorowe, na którym uwieczniono uczestników uroczystości i załogę strażnicy. Stoją od lewej: Rudolf Szwarc – przedstawiciel
Spółdzielni Odlewniczej w Ustroniu (komendant miejski ORMO), Ludwik Puchalik – kierownik rozdzielni mięsa na Brzegach Powszechnej
Spółdzielni Spożywców „Społem”, Jan Sikora – prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Jelenica”, Stanisław Ernst – prezes Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Ustroniu, st. chor. Józef Wraga, st. sierż. Kazimierz Cisowski, łącznościowiec st. sierż. Andrzej
Grzeszczak, st. sierż. Krzysztof Swat, mjr Włodzimierz Węgierkiewicz, st. chor. Roman Siwiec, NN kombatant, st. sierż. Antoni Szewczyk,
przedstawiciel Zarządu Głównego ZBoWiD, zastępca dowódcy Górnośląskiej Brygady WOP Gliwice płk Stanisław Mirkowski, st. sierż. Mieczysław Piotrowski, szef sztabu wojewódzkiego Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku-Białej Miszczak, kombatant z Ustronia Michał
Kamiński, prezes Koła ZBoWiD w Ustroniu ppłk Ludwik Gembarzewski, przedstawiciel Zarządu Głównego ZBoWiD, kombatant NN, kombatant
Kazimierz Stefański – były dyrektor tartaku w Ustroniu, członek załogi strażnicy st. sierż. Józef Naczas, kombatant, były wopista sierż.
rezerwy Stanisław Głowacki, kombatant NN, kombatant Jan Lipus, kombatant Zenon Sadowski.

ODZNACZENIE STRAŻNICY
ZA STRZELNICĘ
Zdjęcia przedstawiają uroczystość, która
odbyła się przed 40 laty, a konkretnie 10
czerwca 1982 roku na terenie strażnicy
Wojsk Ochrony Pogranicza na Poniwcu
przy ul. Bażantów 7. Wziął w niej udział
m.in. płk. Stanisław Mirkowski – zastępca
dowódcy Górnośląskiej Brygady WOP,
której podlegała ustrońska strażnica. Pod-

czas tej uroczystości strażnica została uhonorowana przez Zarząd Krajowy ZBoWiD
najwyższym odznaczeniem „Za Zasługi
dla Związku Bojowników o Wolność
i Demokrację”. Wniosek wystosowało
miejskie Koło ZBoWiD. Odznaczenie
przyznano za działalność pograniczników
na rzecz kombatantów, a jej najlepszym

Dowódca strażnicy WOP w Ustroniu mjr Stanisław Molenda prezentuje medal wraz z dyplomem
gratulacyjnym. Za nim stoją od lewej: przedstawiciel Zarządu Głównego ZBoWiD, zastępca
dowódcy Górnośląskiej Brygady WOP Gliwice płk Stanisław Mirkowski, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego ZBoWiD w Bielsku-Białej, naczelnik miasta Benedykt Siekierka, prezes
Koła ZBoWiD w Ustroniu płk Ludwik Gembarzewski, szef sztabu wojewódzkiego Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Bielsku-Białej Miszczak, prowadzący uroczystość zastępca dowódcy
strażnicy, kombatant NN, st. chor. Roman Siwiec.
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przykładem była budowa strzelnicy, która
powstała z inicjatywy wopistów i pod ich
kierunkiem.
Strzelnicę wybudowano w czynie społecznym, a zlokalizowano ją w pierwszym Wapieniku, którego teren udostępnił
kombatant Żarłok. Na strzelnicy społecznicy wykonali kulochwyty z udostępnionych przez PKP podkładów kolejowych,
a kulochwyty boczne wykonał spychaczem pracownik Rolniczej Spółdzielni
Produkcyjnej „Jelenica”. Pod kierunkiem
załogi strażnicy mieszkańcy wykonali zadaszenie stanowisk, podesty do strzelania
w pozycji leżącej oraz magazynek podręczny na sprzęt. Ze strzelnicy korzystali
nie tylko kombatanci, dla których była ona
ważnym ośrodkiem aktywności i spotkań
towarzyskich, ale również inni mieszkańcy Ustronia i nie tylko. Na strzelnicy odbywały się różne imprezy i zawody strzeleckie m.in. o Puchar Naczelnika Miasta,
w których brały udział reprezentacje
domów wczasowych, zakładów pracy
i młodzież szkolna. Ze strzelnicy korzystali również uczniowie Zespołu Szkół
Technicznych w Ustroniu podczas zajęć
przysposobienia obronnego oraz członkowie Koła Ligi Ochrony Kraju pod
kierownictwem sędziego strzeleckiego
Zygmunta Kajstury i inspektora Obrony
Cywilnej Urzędu Miasta Ryszarda Helwiga. Po oficjalnej części w strażnicy,
uczestników zaproszono na obiad do
Baru Żywieckiego, należącego do PSS
„Społem”, który mieścił się w Hotelu
Kuracyjnym przy ul. Hutniczej. Specjalnie na tę okazję przyspieszono remont
lokalu i otwarto go dokładnie w dniu
uroczystości.
Informacji udzielił i zdjęcia opisał:
Roman Siwiec
15 czerwca 2022 r.

– Większość mieszkańców kategorycznie sprzeciwia się chaotycznej
zabudowie dzielnicy na terenach
w bliskim sąsiedztwie lasów, szlaków
turystycznych oraz spacerowych –
mówi przewodniczący Rady Miasta
Ustroń Marcin Janik.

PLAN POTRZEBNY
NA CITO!
W czerwcu br. zwróciłem się z pilnym wnioskiem do Burmistrza
Miasta o wdrożenie procedury przystąpienia do opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulic Źródlanej, Liściastej, Kuźniczej, Belwederskiej, Leczniczej,
Uzdrowiskowej tzn. na obszarze Zawodzia Dolnego.
Obecnie obowiązujący MPZP, po pierwsze, ze względu na
kontrowersyjne zapisy jest bardzo uciążliwy dla mieszkańców
i właścicieli nieruchomości głównie z powodu zaprojektowanej
dużej ilości bardzo szerokich dróg, korytarzy ekologicznych,
terenów bez możliwości zabudowy kontrastujących z działkami
z dużą intensywnością zabudowy. Po drugie, obowiązujący plan
nie obejmuje terenów, na których do niedawna istniały pola
uprawne i łąki, a obecnie stanowią atrakcyjne tereny pod budowę
obiektów wielolokalowych.

Wybudowane w ostatnim czasie oraz budowane obecnie
obiekty w znaczący sposób degradują krajobraz dzielnicy,
w której przeważały budynki jednorodzinne oraz gospodarcze.
Większość mieszkańców kategorycznie sprzeciwia się chaotycznej zabudowie dzielnicy na terenach w bliskim sąsiedztwie
lasów, szlaków turystycznych oraz spacerowych.
Wymienione ulice są drogami, które nie są w stanie obsłużyć
inwestycji budowlanych oraz większej ilości mieszkańców
w przyszłości.
Osobiście nie jestem zwolennikiem blokowania możliwości
zabudowy wielu terenów, ale zabudowa na Zawodziu Dolnym
powinna mieć charakter rezydencjonalny, jednorodzinny ze
szczególnym uwzględnieniem ograniczeń komunikacyjnych
i ochrony krajobrazu.
Jednocześnie nadmieniam, że z wnioskiem z dnia 14.12. 2020
r. o opracowanie MPZP w rejonie Zawodzia Dolnego zwracała
się już Komisja Infrastruktury Rady Miasta.
Tylko opracowanie planu zagospodarowania jest w stanie
uporządkować strukturę dzielnicy oraz zapobiec inwestycjom,
które przyniosą negatywne skutki dla krajobrazu i przyrody.
Wykupywane mieszkania przez osoby nie zamieszkujące
na stałe w Ustroniu powoduje znaczące straty dla gospodarki
m.in. poprzez konieczność utrzymywania mało eksploatowanej
infrastruktury komunalnej.
Liczę na zrozumienie ze strony Pana Burmistrza, Radnych
Rady Miasta oraz mieszkańców Zawodzia, których również
proszę o poparcie w tym bardzo ważnym dla nas wszystkich
temacie.
Marcin Janik
Przewodniczący Rady Miasta Ustroń

USTRONIACY W MNIEJSZOŚCI
W niedzielę 5 czerwca Chrześcijańska Służba Charytatywna, która promuje zdrowy
styl życia i ukazuje jak uniknąć chorób lub złagodzić ich skutki urządziła na rynku
akcję „Expo Zdrowie”. Ma ona już u nas długoletnie tradycje i budzi zawsze duże
zainteresowanie, choć organizatorzy stwierdzili, że dotychczas tylko 20 % uczestników stanowili ustroniacy, a pozostali to kuracjusze i wczasowicze.

Po rejestracji trzeba było zgłosić się do
stanowisk specjalistów wykonujących
pomiar ciśnienia, poziomu cukru, tkanki
tłuszczowej, wieku biologicznego, a także przeprowadzić test wysiłkowy, masaż
rozluźniający i skorzystać z konsultacji
lekarskich, po czym oferowano wegetariański poczęstunek – wszystko bezpłatnie. Przygotowano też jak zwykle bogatą
ofertę książek zdrowotnych i religijnych,
a na scenie wyeksponowano wartościową
wystawę przedstawiającą dzieje Biblii,
która cieszyła się dużą popularnością, gdyż
komisarz wystawy zajmująco przybliżał tę
problematykę.
Nowością była Ciuchcia Zdrowia, czyli
przekazywanie dzieciom wiedzy o zdrowiu w sposób ciekawy i przystępny, po

czym każdy mały uczestnik otrzymywał
Certyfikat Krzepkiego Malucha, w którym
deklarował: jeść regularnie i zdrowo, pić
dużo wody i myć się, codziennie ćwiczyć,
unikać złych rzeczy, odpoczywać i spać
jak należy, właściwie korzystać ze słońca
i głęboko oddychać. Można było również
nabyć suplementy diety i zioła, częstowano
też herbatami ziołowymi i wodą mineralną,
a wszystkie miejskie stoiska były w tym
dniu czynne, więc rynek zachęcał, by spędzić na nim ten słoneczny dzień. Chrześcijańska Służba Charytatywna deklaruje, że
jej działalność jest bliska ludzkich potrzeb,
co było widoczne podczas niedzielnej
akcji, bo liczni uczestnicy wyrażali zadowolenie z możliwości bezpłatnych badań
i zachwycali się smakowitym poczęstun-

Bezpłatne badania profilaktyczne zawsze cieszą się dużą popularnością. Fot. L. Szkaradnik
15 czerwca 2022 r.

		

kiem, a zapewne zapamiętają też sporo
szczegółów związanych ze świętą księgą
chrześcijan – Biblią. Lidia Szkaradnik

KULINARNA OFERTA
Z CYKLU
EXPO ZDROWIE
Chrześcijańska Służba Charytatywna
organizuje tradycyjne spotkania prozdrowotne, na których popularyzuje zdrowe
odżywianie, będące skutecznym sposobem
na zapobieganie chorobom, co stanowi wiedzę powszechnie znaną, ale nie zawsze stosowaną. Na ostatnim spotkaniu 5 czerwca
wszystkim osobom, które przeprowadziły
badania lekarskie oferowano bezpłatny
poczęstunek, a był on przez wszystkich
smakoszy wegetariańskiej kuchni bardzo
wychwalany. Organizatorzy każdemu zainteresowanemu przekazali zestaw kulinarnych przepisów, z których wybraliśmy
roladę szpinakową z nadzieją, że zainteresuje naszych Czytelników.
Składniki: 1 opakowanie mrożonego
szpinaku, 4 jajka, 25 dag białego sera,
1 łyżka majonezu, 1 łyżka masła, sól,
pieprz, czosnek do smaku.
Przygotowanie: Szpinak rozmrozić
i podsmażyć na patelni na łyżce masła,
odparować. Białka ubić na sztywno, dodać
żółtka, potem podsmażony i odsączony
szpinak. Masę przełożyć na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Piec w temperaturze 170-180 stopni przez 15 min. Ser
zmiksować z solą, pieprzem, czosnkiem
i łyżką majonezu. Upieczony placek szpinakowy posmarować serem i zwinąć w roladę.
Schłodzić i kroić plastry. Przygotowanie
rolady zajmuje niewiele czasu, a może
stanowić atrakcyjną przekąskę. Smacznego!
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Radni: Sławomir Haratyk, Artur Kluz i Dorota Walker, która jest jednocześnie przewodniczącą
Zarządu Osiedla Hermanice, burmistrz Przemysław Korcz, skarbnik Zarządu Czesław Łuka.

WYJDĄ NA ULICĘ
Sprawa skrzyżowania dwupasmówki z ul. Dominikańską i z ul. Kozakowicką zdominowała zebranie mieszkańców Hermanic. Obecny był sołtys Kozakowic Krzysztof
Kohut z delegacją mieszkańców miejscowości, którzy tak samo jak ustroniacy podejmują działania na rzecz przebudowy skrzyżowania. Uczestnicy zebrania podjęli
decyzję w formie uchwały, że zorganizują protest polegający na blokadzie drogi.
Debatowano nad odpowiednim dniem i uznano, że najlepsze byłoby otwarcie lub
zakończenie Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Wiśle. Dano władzom wojewódzkim
jeszcze jedną szansę.

Zarząd Osiedla Hermanice został wybrany w 2019 roku i pracuje w składzie:
przewodnicząca – Dorota Walker, wiceprzewodniczący – Antoni Szczypka,
sekretarz – Bożena Mynarz, skarbnik
– Czesław Łuka. Członkiem Zarządu
był również śp. Czesław Chmiel, który
zmarł w styczniu tego roku. Przewodnicząca Walker poinformowała, że zgodnie
z przepisami należy podjąć uchwałę o wygaśnięciu mandatu śp. Czesława Chmiela.
W sytuacji, gdy jeden z członków Zarządu
przestaje pełnić swoją funkcję, przejmuje
ją kolejna osoba spośród kandydatów
z największą liczbą głosów. Tą osobą jest
Jarosław Rozmus, który nie był obecny,
gdyż przebywał na urlopie, ale wyraził
pisemnie zgodę. Mieszkańcy obecni na
zebraniu podjęli dwie uchwały – pierwszą
o wygaśnięciu mandatu i drugą o przyjęciu w poczet członków Zarządu Osiedla
Hermanice Jarosława Rozmusa. Osoby,
które nie złożyły jeszcze obowiązkowej
deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, otrzymali stosowne
druki. Mają czas do 30 czerwca na ich
wypełnienie i złożenie. Można się było

również zapoznać z projektem przebudowy skrzyżowania ul. Katowickiej z ul.
Dominikańską i to właśnie ta sprawa oraz
inne aspekty bezpieczeństwa na drogach
zajęły większość czasu.
Na zebraniu, które odbyło się na świeżym powietrzu pod wiatą przy kościele ojców Dominikanów, obecny był burmistrz
Przemysław Korcz, radni z Hermanic:
Sławomir Haratyk i Artur Kluz, radny
Dariusz Śleziona oraz przedstawiciele
Straży Miejskiej, a także prezes Fundacji
„Oddychaj Beskidami” Michał Kubok.
Burmistrz wyjaśniał, jaki jest obecnie
stan inwestycji polegającej na przebudowaniu newralgicznego skrzyżowania.
Przypomniał, że po wielu interwencjach
miasta, powiatu, zebraniu i zawiezieniu
do ZDW prawie 3 tys. podpisów ludzi
korzystających z DW 941 na terenie
Ustronia, znalazły się pieniądze na projekt
przebudowy wraz z instalacją sygnalizacji świetlnej. Niestety skończyło się na
pieniądzach na projekt, bo na jego realizację radni wojewódzcy wciąż odkładają.
W marcu 2020 roku na skrzyżowaniu stanęły betonowe przegrody, uniemożliwia-

Zdesperowani mieszkańcy Hermanic chcą zorganizować blokadę ruchu na DW941.
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jące przejazd przez drogę wojewódzką,
czego z powodu dużej liczby wypadków
w tym również śmiertelnych, domagała
się cieszyńska Komenda Powiatowa Policji. Wypadki się skończyły, ale objazdy
skrzyżowania i zawracanie kierowców
chcących przejechać przez DW są kłopotliwe i niebezpieczne. Trudności z jakimi
borykają się kierowcy nie robią wrażenia
w województwie i w kolejnych budżetach
brakuje środków na inwestycję w Ustroniu. Radni wojewódzcy, których wybrali
ustroniacy, nie stają po naszej stronie i nie
interesują się sprawą. Jedynym radnym,
który głośno i intensywnie domaga się
dotrzymania obietnic jest Andrzej Molin
z Wisły. Poparcie dla naszej sprawy wyraża również Jan Kawulok – przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego,
jednak w pojedynkę, nawet mimo swojej
pozycji, nie jest w stanie nic już więcej
zrobić, o czym poinformował burmistrza.
Wygląda więc na to, że mieszkańcy
wezmą sprawy w swoje ręce. Do tej pory
ustroniacy dwukrotnie blokowali drogę
wojewódzką. Pierwszy raz protestowano,
gdy z wielką pompą oddano do użytku obwodnicę, a na skrzyżowaniu ul. Katowickiej z ul. Cieszyńską i nie zamontowano
świateł. Drugi raz mieszkańcy blokowali
ruch, żeby wymóc na Zarządzie Dróg Wojewódzkich przebudowę skrzyżowania ul.
Katowickiej z ul. Skoczowską i Wiejską
(obecnie z Szeroką) i instalację sygnalizacji świetlnej w Nierodzimiu. Inwestycja
wkrótce się rozpoczęła.
Trudno zatem dziwić się, że mieszkańcy
Hermanic uznali taki sposób argumentacji za najwłaściwszy, skoro wszystkie
inne argumenty nie są brane pod uwagę.
Najbardziej zaś boli ich to, że uwierzyli
w obietnice i nie protestowali przeciwko zamknięciu skrzyżowania, bo miało to być rozwiązanie tymczasowe.
W międzyczasie koszty realizacji projektu
wzrastają od 6-7 mln zł, przez 9-10 mln zł
w momencie wykonania projektu, obecnie
prawdopodobnie sięgają 13-14 mln zł.
Pocieszające w tym wszystkim jest, że
projekt wraz z wszystkimi uzgodnieniami
i pozwoleniem na budowę nie przeterminuje się, gdyż ma Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej na podstawie
tzw. specustawy o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych.
DW941 była głównym tematem, tak
jak w innych dzielnicach przeciętych tą
drogą. Mówiono nie tylko o konieczności
przebudowy skrzyżowania, ale również
o tym, że kierowcy jeżdżą nie przestrzegając ograniczeń, że nie zatrzymują się na
pasach, że za rzadko piratów drogowych
łapie policja. O bezpieczeństwo dzieci
martwiła się jedna z mieszkanek i tym
razem nie chodziło o ul. Katowicką, tylko
o ul. Skoczowską i brak przejścia dla pieszych w rejonie przystanku autobusowego
Hermanice I. Kiedyś były tam pasy, ale
zostały zlikwidowane, bo z jednej strony
ulicy nie ma chodnika, a takie usytuowanie przejścia jest niezgodne z przepisami.
Wygląda na to, że w rejonie przystanku
nie da się wyznaczyć przejścia.
Tekst i foto: Monika Niemiec
15 czerwca 2022 r.

Fot. M. Niemiec

DZIELMY SIĘ CHLEBEM
Św. Antoni to święty od zagubionych
ludzi i rzeczy oraz od ubogich, franciszkanin, który zmarł w swym klasztorze
w Arcelli koło Padwy 13 czerwca 1231
w wieku zaledwie 35 lat. Przesłanie, jakie

po sobie pozostawił skupia się na głoszeniu Ewangelii i trosce o innych. W rocznicę jego śmierci w Kościele katolickim
obchodzimy dzień św. Antoniego, jego
imię przyjęła Fundacja, która powstała

w Ustroniu w 1996 roku i od ponad 26 lat
wspiera ubogich mieszkańców naszego
miasta. Co roku właśnie w dzień św. Antoniego w kościele pw. Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata na Zawodziu odprawiana jest msza w intencji podopiecznych
fundacji, jej sponsorów, darczyńców oraz
działaczy i członków. Prezes Fundacji
Tadeusz Browiński zawsze podkreśla, że
bez ludzi dobrej woli szeroka działalność
Fundacji nie byłaby możliwa, a należy
do niej przede wszystkim prowadzenie
stołówki na ul. Kościelnej, w której około
100 osób od poniedziałku do piątku otrzymuje obiad, a także organizowanie paczek
na święta dla potrzebujących, rozdawanie
odzieży, mebli, wypożyczanie sprzętu
medycznego, organizacja wypoczynku
dla dzieci oraz transporty z żywnością dla
ubogich za wschodnią granicą.
W tym roku msza w intencji Fundacji św. Antoniego odprawiona została
w niedzielę 12 czerwca przez proboszcza
Parafii Dobrego Pasterza w Ustroniu Zawodziu, dziekana dekanatu wiślańskiego
ks. Tadeusz Serwotkę oraz ks. Witolda
Zahraja. Po mszy tradycyjnie wiernym
rozdawane były chleby. Proboszcz Serwotka po poświęceniu chlebów powiedział, że staną się one naprawdę chlebami
św. Antoniego, kiedy podzielimy się nimi
z bliźnimi.
(mn)

W 80 DNI DOOKOŁA ŚWIATA

Dla Elżbiety o Elżbiecie

Obrazami naszej znakomitej artystki i podróżniczki Elżbiety Szołomiak, znanej
i podziwianej w kraju oraz za granicą można było dość długo delektować się
w Muzeum Ustrońskim, a dla miłośników jej sztuki urządzono jeszcze 11 czerwca
uroczyste zakończenie wystawy.

Wolny zawód imponował,
ale wygląd Jej oczu,
oczu malarki kolorystki
fascynował.

Witając przybyłych gości i prezentując
malarkę dyrektor placówki Magdalena
Lupinek powiedziała: „Dokładnie 150
lat temu Juliusz Verne zakończył pisanie
książki „W 80 dni dookoła świata”, a my
przez ostatnie 80 dni mieliśmy możliwość
obejrzeć świat bez pandemii, bez paszportu i bez pieniędzy wykreowany pędzlem
Elżbiety Szołomiak”. Na wyjątkowy nastrój spotkania wpłynął też recital mistrza
skrzypiec powszechnie znanego na ziemi
cieszyńskiej muzyka Krzysztofa Durlowa,

który jak zwykle oczarował słuchaczy
światowymi przebojami rozpoczynając
hitem „Yesterday” Beatlesów, a kończąc
dynamicznym, skocznym czardaszem
węgierskim z życzeniami cudownych
emocji w zbliżającym się wakacyjnym
czasie. Po koncercie M. Lupinek stwierdzając za Symonidesem, że „Malarstwo
jest milczącą poezją, a poezja mówiącym
malarstwem” zaprezentowała wiersz powszechnie znanej lekarki Danuty Kapołki
dedykowany artystce:

OCZY

Niezwykłość nieoczywistego, zmiennego
koloru nie w barwie, ale blasku tkwiła.
Blasku jak gdyby matowanego,
dla uzyskania efektu nieprzeciętnego
poświatą perłową pociągniętego.
Czy to spojrzenie zawoalowane,
(bo i tak mogło być nazwane),
powodowało, że szerszą gamę barw
z ich niuansami widziała, co dokumentowała
i tyle ile chciała nam pokazywała.
Czy może były to świetliste, następcze
obrazy wewnętrzne, które tylko Ona znała,
powidokami nazywane i w to niezwykłe
lśnienie Jej oczu zamieniane.
Gdzie myślami i duszą wędrowała
będąc tu i teraz „gdy oczy były daleko”
Gdy spojrzenie dalekie na bliskie zamieniała,
to tak jak gdyby świat wyobraźni na realny
przełączała.
Prawdę jedynie Ona zna i znała.

Pamiątkowa fotografia na zakończenie finisażu. Artystka w otoczeniu muzyka obdarowanego
jej obrazem i prowadzącej spotkanie.
Fot. L. Szkaradnik
15 czerwca 2022 r.

		

Poproszona o zabranie głosu malarka
przypomniała skrótowo najważniejsze
fakty ze swego życia wspominając przede
wszystkim o działalności artystycznej
i podróżach, a obdarowana kwiatami
toczyła rozmowy w gronie wielbicieli jej
malarstwa.
Lidia Szkaradnik
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OSZCZĘDZAJMY ŻYWNOŚĆ
Wiele osób narzeka na inflację, co w każdej dziedzinie naszego
życia jest na co dzień zauważalne. A zatem bądźmy bardziej
oszczędni i zacznijmy od świadomych zakupów i niemarnowania żywości, na którą przecież przeznacza się sporą część
domowego budżetu. Oto kilka rad, które dla jednych są oczywiste i od dawna stosowane, a innym może dają do myślenia.
Jest to ważny problem, który dotyczy większości z nas, bo
marnujemy aż dwa miliony ton żywności rocznie!

1. Zanim wybierzemy się do sklepu sprawdźmy, jakich produktów nam brakuje i zróbmy listę. Nie będziemy wydawać pieniędzy
na produkty w danej chwili niepotrzebne.
2. Sprawdzajmy na opakowaniu datę przydatności do spożycia.
Gdy kupimy produkt, który wkrótce przestanie być świeży istnieje
prawdopodobieństwo, że nie zdążymy go zużyć.
3. Nie róbmy nadmiernych zapasów żywności, które mogą się
popsuć.
4. Czerstwe pieczywo można zetrzeć na tarce i wykorzystać do
zagęszczania sosów.
5. Żółty ser nie będzie pleśniał, gdy owiniemy go w ściereczkę
nasączoną alkoholem (najlepiej czystą wódką).
6. Napoczęty jogurt oraz mleko nie popsują się tak szybko gdy
dodamy do nich szczyptę soli.
7. Zamrażajmy resztki różnych produktów i potraw. Zużyjemy
je w miarę potrzeby.
8. Wyschnięte rodzynki, figi, śliwki i inne suszone owoce zalejmy
wrzątkiem – po kilku minutach zmiękną i można je wykorzystać.
9. Pojemniki z zamrożoną żywnością opatrujmy datą, by nie
przeoczyć ich przydatności do spożycia.
10. Stare ziemniaki będą smaczniejsze, gdy do gotowania dodamy szczyptę cukru.
11. Zamrażajmy pieczywo. Gdy je odmrozimy będzie miękkie
i pachnące.
12. Nie wyrzucajmy chleba i bułek, które obeschły i straciły świe-

żość – możemy wykorzystać
je do zrobienia grzanek.
13. Chleb dłużej zachowa
świeżość, gdy do pojemnika,
w którym go przechowujemy
włożymy jabłko.
14. Dzielmy się żywnością.
Jeśli mamy jej za dużo można
zaoferować ją sąsiadce lub
koleżance z pracy.
15. Nie wydawajmy pieniędzy na wodę w butelkach.
Woda z kranu jest czysta
i bezpieczna. Można ją pić
bez gotowania.
W kontenerach na odpady jest zwykle dużo żywności, więc chyba problem
nieumiejętnego gospodarowania produktami spożywczymi jest niestety w wielu
domach aktualny.
Lidia Szkaradnik

PYTANIE KONKURSOWE NR 19:
Podaj dwa swoje sposoby
na oszczędzanie żywności.
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 24 czerwca.*

ROZWIĄZANIE KONKURSU NR 17:

Odpady szklane nie podlegające recyklingowi to między
innymi: szklane pojemniki po kosmetykach, które są trwale połączone z innymi surowcami, lustra, szyby, ceramika,
porcelana, fajans i kryształy.
Nagrodę Kubek z logiem Gazety Ustrońskiej lub widokiem Ustronia
otrzymują:* Sylwia Broszkowska z Goleszowa, ul. Cisowa oraz Paweł
Matuszka Ustroń, ul. Belwederska.

BIBLIOTEKA POLECA

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

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu w piątek 17 czerwca będzie czynna do godz. 15.00, a w sobotę
18 czerwca będzie nieczynna. Przepraszamy za utrudnienia!

Włodzimierz Szaranowicz, Marta Szaranowicz-Kusz – „Szaranowicz. Życie z pasją”
Znany komentator sportowy w rozmowie z córką opowiada o swoim
życiu i karierze dziennikarskiej,
o czarnogórskich korzeniach i dorastaniu na powojennym Muranowie,
o pracy w radiu i telewizji, zawodowych mistrzach i przyjaciołach,
godzeniu pracy z życiem osobistym.
To książka o sporcie i rodzinie.
O podróżach w odległe zakątki świata.
O życiowych trudnościach i radosnych wzruszeniach. I o dzieleniu się
z innymi swoją największą pasją.

Annabel Abbs – „Sekret Panny Elizy”
Powieść inspirowana prawdziwą historią Elizy
Acton, autorki pierwszej książki kulinarnej,
której odbiorcami były niższe warstwy
społeczne. Książka stała się międzynarodowym bestsellerem, a Eliza Acton jedną
z najważniejszych pisarek kulinarnych
wszech czasów. Jest rok 1835, wydawca nie
chce wydać drugiego tomiku wierszy Elizy,
a namawia ją na napisanie książki kucharskiej. Eliza się oburza, jednak bankructwo
ojca zmusza ją do zmiany decyzji. W kuchni
odkrywa swoje powołanie. Wcześniej myślała że nie potrafi gotować, w jednej chwili
odkrywa w sobie wielki talent kulinarny.

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.

10

15 czerwca 2022 r.

(część XIII)

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.

USTROŃSKI HAMMER
Był kiedyś naprzeciw Parafii Ewangelickiej Hammer, a nazwa ta używana jest nadal przez wielu ustroniaków. Powstał on w 1820 r. jako trzeci
z kolei ustroński ośrodek hutniczy, a niedługo później „ochrzczony” został
Młotownią „Alberta” („Albert Hammer”) ku pamięci założyciela tutejszego
przemysłu Albrechta Kazimierza Sasko-Cieszyńskiego, zmarłego w 1822
r. Początkowo był to prosty zakład, manufaktura dawnego typu, wyposażona w piec fryszerski (z niem. frisch-świeży), który świeżył wytopioną
w wielkim piecu surówkę żelaza, oczyszczając ją z domieszek węgla, krzemu
oraz manganu poprzez utlenianie. Następnie zaś półprodukt przekuwano
na stal. Murowany gmach Hammra wyposażony był pierwotnie w ogniska
fryszerskie, skórzane miechy doprowadzające powietrze do palenisk, a także
młot napędzany kołem wodnym. W latach 1842-1847 r. trwała przebudowa
tego obiektu na arcyksiążęcą gwoździarnię. Polegała ona między innymi na
pogłębieniu stawu przy Hucie „Klemensa” oraz przeróbce tamtejszych konstrukcji hydrotechnicznych w celu podniesienia poziomu wody i zwiększenia
energii Młynówki, aby z potężnym impetem docierała na koła wodne gwoździarni. Wielokrotnie pisałam już, iż Ustroń mógł poszczycić się wybitnymi
kowalami. Wzorem byli tu gwoździarze, wykuwający bez pomocnika od
8 do 12 kop gwoździ na dniówkę, z których wszystkie, chociaż wykonane
„od oka”, były identyczne. Zakład ten był dochodowy – w 1853 r. wyrobiono
tu 413 cetnarów wiedeńskich (czyli ponad 23 t i 136 kg) gwoździ, mimo to
ich wykonawcy zarabiali kiepsko, pokątnie sprzedając swe dzieła. Warto
dodać, iż do dnia dzisiejszego zdarza się, że ktoś przyniesie do naszego
Muzeum kute gwoździe, wykonane na Hammrze, na co reagujemy wielkim
wzruszeniem. W 1878 r. w historii Młotowni „Alberta” rozpoczęła się nowa
epoka – zaprzestano produkcji gwoździ, skupiając się na osiach wozowych.
Był na nie wówczas ogromny popyt, nie tylko na Śląsku Cieszyńskim, ale
również w Galicji. W dolnej części naszej miejscowości (w lokalizacji późniejszej Kuźni) działał pod kierunkiem doskonałego hutmistrza Emila Kuhlo
Arcyksiążęcy Zakład Budowy Maszyn, którego kolosalne wyroby opuszczały
Ustroń, kierując się najczęściej w stronę Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego.
Transportowano je na wozach konnych, gdyż kolej doprowadzono do nas
dopiero w 1888 r. W związku ze zmianą profilu produkcji „osiarnia” na
Hammrze wyposażona została w młoty sprężynowe, początkowo napędzane za pomocą kół wodnych, a od 1906 r. mocą silników elektrycznych,
zaopatrywanych w prąd przez turbinę Francisa. Ustrońskie osie wozowe
cieszyły się niebywałym uznaniem, a fachowcy je wykonujący prawie nie
używali szablonów, posiadając „miarę w oku”. Co więcej, po wykuciu nie
wymagały dodatkowej obróbki, nawet czopy, na których obracały się piasty
kół, wykute były tak dokładnie, iż piasty pracowały idealnie. Osie, sygnowane znakiem fabrycznym w postaci krzyża maltańskiego, wykonywano
w Młotowni „Alberta” aż do 1916 r., a w latach 1897-1916 magazynowano je
w niższym budynku osiedla robotniczego „Donatówka”, czyli dawnej Fabryce
Wyrobów Metalowych Braci Kohlhauptów. Założenie hutnicze na Hammrze
składało się z głównej hali fabrycznej oraz małego domku strażnika turbiny.
W 1905 r. zaprojektowany został obiekt trzeci zwany wówczas „Ferdynandówką”, usytuowany wzdłuż głównej drogi. Planowano przeznaczyć go na
tokarnię, lecz ledwo obiekt ten wzniesiono, arcyksiążę Fryderyk Habsburg
sprzedał ustrońskie ośrodki hutnicze Austriackiemu Towarzystwu Górniczo-Hutniczemu z siedzibą w Wiedniu. Ostatecznie produkcję osi na Hammrze
zakończono na początku 1917 r. Dalsze losy tego ośrodka wiązały się
z funkcjonowaniem turbiny Francisa w „Stacji elektrycznej Alberthammer”,
później zwanej prozaicznie „Stacją elektryczną nr 4”, czynną tu do 1953 r.
Wówczas, w ramach kredytów na kapitalne remonty mieszkań, Kuźnia przebudowała Hammer na 14 lokali rodzinnych, istniejących do dziś. Oddano je
do użytku 31 grudnia 1954 r., tegoż roku zasypano również tamtejszy staw
– rezerwuar wody dla dawnej młotowni, aranżując na uzyskanym terenie
ogródki pracownicze. W 1937 r. w opuszczonej hali „Ferdynandówki” zapoczątkowane zostało ustrońskie szkolnictwo fabryczne, kształcące nowe kadry
kuźników, w 1952 r. zaadaptowano ją na magazyn zakładowych samochodów
15 czerwca 2022 r.

		

ciężarowych, a w 1965 r. oddano do
dyspozycji Klubu Sportowego Kuźni i Szkoły Podstawowej nr 2. Hala
ta służyła kolejnym pokoleniom
uczniów Technikum Mechaniczno-Kuźniczego, a obecnie Zespołu
Szkół Technicznych, którzy już
niedługo korzystać będą z nowej
sali gimnastycznej w miejscu kuźni
Warsztatów Szkolnych. Zapewne
nie wszyscy obecni mieszkańcy
Hammra zdają sobie sprawę, iż Znak krzyża maltańmieszkają w budynku, liczącym skiego, którym sygsobie 202 lata. Pamiątką po prze- nowano m.in. ustrońmysłowej historii tego obiektu jest skie osie wozowe.
taras od strony wschodniej, którego
konstrukcja bazuje na drewnianym łotoku, doprowadzającym niegdyś wodę do komory turbinowej.
Alicja Michałek, Muzeum Ustrońskie

Hammer dawniej i dziś na ujęciach z 1865 i 2013 r.

Plan tokarni arcyksiążęcej z 1905. Dziś pełni ona funkcję
sali sportowej.

Idylliczny, dziś już zapomniany staw na Hammrze. W tle
Kościół Ewangelicki oraz gospoda „U Dordy”, zwana też
„U małego chłopka”, lata 30. XX w.
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Zarządcy spółki inwestują w nowoczesne systemy naśnieżania.

INWESTYCJA DUŻEGO KALIBRU
„Kolej linowa na Czantorii przyciąga od lat turystów, którzy cenią sobie i wybierają
formę aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Elementami sprzyjającymi
takiej formie wypoczynku jest na pewno słoneczna, ciepła aura, dobra kondycja
fizyczna, zasobność portfela i zdrowy „klimat” w bardzo szerokim tego określenia
znaczeniu. A tego właśnie czynnika najbardziej brakuje w ostatnich dwóch latach
naszemu społeczeństwu.” – czytamy w sprawozdaniu spółki Kolej Linowa Czantoria,
które zostało przedstawione radnym podczas ostatniej sesji RM.

Stan epidemii, który obowiązywał
w naszym kraju od marca 2020 spowodował
wprowadzenie przez rząd wiele restrykcji
i obostrzeń. Decyzje te zakłóciły płynność finansową Kolei Linowej Czantoria,
a skutki pandemii odczuwane są do dzisiaj. Odbijają się bowiem negatywnie na
przychodach spółki. Mówił o tym podczas
majowej sesji RM Zbigniew Kufrej, prezes
zarządu:
– Ubiegły rok był rokiem koronawirusa.
Pod wpływem decyzji rządowych związanych z pandemią rok 2021 zaczęliśmy źle.
Sezon zimowy pomimo przygotowania
stoków rozpoczął się dopiero od 12 lutego.
Finalnie początek roku był fatalny pod kątem finansowym spółki. Sytuacja zaczęła
się normować dopiero po przyjściu wiosny, kiedy rozpoczęto luzowanie restrykcji.
Po wykonaniu rutynowego przeglądu
po zakończeniu sezonu zimowego kolej
linowa weszła w okres wiosenno-letni już
z wyraźnie poprawioną kondycją finansową. Wówczas ruszyła kolejka linowa,
a punkty gastronomiczne zostały otwarte
dla szerokiej masy turystów. Sezon letni
okazał się już sezonem zyskownym. Dochody z działalności były takie same jak
przed wybuchem pandemii. Dzięki temu
udało się zlikwidować ujemny wynik
z początku feralnego roku. Dodatni wynik
finansowy za cały rok potwierdza, że problemy spółki udało się pokonać.
O trudnym minionym czasie Kufrej
powiedział jeszcze:
– Chciałem podkreślić, że jeszcze
w roku 2020 przyjęliśmy założenie, że bez
względu na sytuację gospodarczą będziemy zachowywać wszystkie miejsca pacy.
Wysiłek nie był łatwy, ale przeszliśmy
przez pandemię ze wszystkimi zatrudnionymi przez nas pracownikami. Uważam,
że to też duży sukces.
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Kolej Linowa Czantoria poza świadczeniem usług dla turystów prowadzi także
działalność inwestycyjną, czyli rozwojową. W zeszłym roku udało się zrealizować
inwestycję związaną z polaną Faturka,
która była zaplanowana do realizacji rok
wcześniej, ale z uwagi na trudną sytuację
finansowo-ekonomiczną została rozłożona
na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w roku 2020. Natomiast drugi
etap, czyli system naśnieżania sztucznego
polany Faturki wraz z oświetleniem został
zrealizowany w roku ubiegłym. Była to
duża inwestycja w trudnym terenie, którą
realizowała firma TechnoAlpin. Prezes
Kolei raportował:
– Dzięki tej inwestycji udało nam się
w szybkim tempie naśnieżyć stok Faturki
już w grudniu ubiegłego roku. Wówczas
pojawili się pierwsi narciarze. Inwestycja
została przyjęta bardzo pozytywnie przez
narciarzy, którzy korzystali z usług naszego wyciągu orczykowego na Faturkę.
Wydawało nam się jednak, że więcej ludzi
skorzysta z tego stoku, dlatego że warunki, które udało nam się tam wypracować
były naprawdę bardzo dobre i trwały tam
praktycznie do końca marca.
Kolejną inwestycją, która rozpala wyobraźnię ustroniaków i turystów, to mające
powstać na Czantorii „Słoneczne Tarasy”.
O aktualnym stanie inwestycji poinformował radnych Kufrej:
– To inwestycja, która w tej chwili jest na
etapie projektowania. Projektowanie pod
względem architektonicznym dobiegło
końca, natomiast obecnie mamy jeszcze do
rozwiązania kwestie związane z uzgodnieniem dokumentacji w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. To jest właściwie
przedostatni etap, ponieważ w momencie
gdy uzyskamy z RDOŚ-u decyzję zezwalającą na prowadzenie dalej inwestycji,

to ostatnim etapem będzie złożenie dokumentów w Starostwie Powiatowym
w Cieszynie wraz z wnioskiem o pozwolenia na budowę. Z informacji, które uzyskaliśmy od wykonawcy, czyli firmy BBC
Best Business Consultant mamy zapewnienie, że dokumenty złożone na początku
maja do Urzędu Miasta Ustroń zostały
z urzędu przesłane do RDOŚ-u. Jest więc
duża szansa, że na przełomie czerwca
i lipca otrzymamy pozytywne informacje
z tej instytucji i będziemy mogli otrzymać
pozytywną decyzję. W czwartym kwartale
ubiegłego roku zostało wykonane również
studium wykonalności. Ten dokument
został zlecony do sporządzenia firmie
TechMaster, która wcześniej była autorem pierwotnej koncepcji „Słonecznych
Tarasów”. W ramach tego studium mamy
stworzoną pewną ścieżkę finansowania,
która w znacznym stopniu będzie zależała od sytuacji gospodarczej na polskim
rynku. Mogę powiedzieć jedno – na dzień
dzisiejszy koszty realizacji przekroczyły
już kwotę 40 milionów złotych, więc jest
to naprawdę inwestycja o dużym kalibrze
finansowym, a kwoty te mogą jeszcze
wzrosnąć.
Oprócz tego spółka Kolej Linowa Czantoria musi stawić czoła rosnącym cenom
energii gazowej i elektrycznej. Szczególnie energochłonne jest naśnieżanie. Ta
sytuacja spowodowała, że koszty jakie
poniesiono w związku z naśnieżaniem
w sezonie 2021/2022 były o 100 % wyższe w stosunku do poprzedniego okresu.
Spowodowało to, że podniesiono ceny
karnetów zimowych, co jak wiadomo nie
spotkało się aplauzem ze strony turystów
i narciarzy. To jednak wymóg sytuacyjny.
W związku ze wzrostem cen na przejazd
kolejką wprowadzono także specjalne
karnety i bilety dla mieszkańców, które
cieszą się popularnością. Co ciekawe
ustroniacy nie oblegają masowo szczytu,
który mają na wyciągnięcie ręki.
Włodarze spółki liczą, że mimo trudnej
sytuacji geopolitycznej i gospodarczej uda
się zrealizować wszystkie cele inwestycyjne, o których mówi się już od dłuższego
czasu.
Mateusz Bielesz

Czantoria przyciąga turystów przez cały rok.
15 czerwca 2022 r.

KOLIZJA I POŻAR

Fot. Cieszyn i okolice - informacje drogowe

W zakończeniu corocznych zajęć UTW chętnie uczestniczą niemal wszyscy studenci.
Fot. L. Szkaradnik

5 LAT DZIAŁALNOŚCI UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku w naszym
mieście powstał w związku z dużym zainteresowaniem taką formą aktywności osób
„50 +” i powołany został przez Fundację
ESPRIT. Jego celem jest zagwarantowa-

nie seniorom pożytecznego spędzenia
czasu, rozwijanie swoich zainteresowań,
proponowanie wartościowego zajęcia,
które poprawi uczestnikom zajęć jakość
życia psychicznego, intelektualnego

W miniony weekend doszło do dwóch
zdarzeń, w których uczestniczyć musiały
nasze służby.
W piątek, 10 czerwca, kierujący Seatem
82-latek, zamieszkujący powiat rzeszowski, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu
prowadzącej samochód marki Renault
42-letniej mieszkance Sosnowca. Sytuacja miała miejsce na ul. Katowickiej. Na
szczęście nikomu nic się nie stało. Skończyło się na mandacie dla wymuszającego
pierwszeństwo.
Dwa dni później do nieprzyjemnej
sytuacji doszło na Równicy. 32-latek
z Dąbrowy Górniczej kierując swoim
Mercedesem zauważył dym unoszący się
z silnika w jego samochodzie. Kierowca
zatrzymał pojazd na poboczu i sam rozpoczął akcję gaśniczą. Niestety nie poradził
sobie z pożarem, więc zadzwonił po posiłki. Ogień ugasili strażacy z Ustronia. (mb)
i fizycznego. We wtorek 7 czerwca zakończył się kolejny rok działalności spotkaniem integracyjnym na polu biwakowym
w Dobce. W strugach deszczu przybyła
ponad 60-osobowa grupa kreatywnych
i dziarskich seniorów, którzy z radością
spotkali się w zaprzyjaźnionym gronie. Na
wstępie przewodnicząca Rady Programowej Danuta Koenig wraz ze Stanisławem
Kubiciusem, przewodniczącym Rady
Fundacji Esprit, w ramach której działa
UTW, podsumowali na wesoło zakończony rok pracy, życząc wszystkim udanych
wakacji i powrotu w dobrym zdrowiu
i nastroju na jesienne zajęcia. Do tradycji
corocznych spotkań kończących zajęcia
należy prezentacja programu artystycznego przygotowanego na bazie pozyskanej
wiedzy i umiejętności. A zatem zaprezentowała się grupa dbających o kondycję pań, które z gracją przedstawiły się
w tańcu liniowym pod kierunkiem Adama
Foksa. Potem salwy śmiechu wywołał
świetny popis zespołu uczącego się języka
czeskiego, a zaśpiewał on (oczywiście
w tym języku) wesołą reklamę czeskiego
piwa. Dopełnieniem tej zabawnej scenki
rodzajowej była odpowiednia charakteryzacja i rekwizyty. Potem na stołach
pojawił się regionalny poczęstunek, ciasta
i napoje, więc w tym zgranym gronie
świetnie bawiono się do wieczora.
Lidia Szkaradnik
24/2022/2/R

Panie z gracją zaprezentowały się w tańcu liniowym.
15 czerwca 2022 r.

		

Fot. L. Szkaradnik
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

Porozmawiajmy o listach.

OGŁOSZENIA DROBNE

Fot. M. Niemiec

Bagażówka - przeprowadzki
+ ekipa. Usługi transportowe.
601-478-108.

www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY – USTROŃ. 33-854- Mobilne usługi fryzjerskie
u Kasi. Zadzwoń-przyjadę!
53-98.
505-152-958.
KOMANDOR – Cieszyn,
ul.Stawowa 27 – szafy, gardero- Spawanie plastików. Ustroń, ul.
by, zabudowy wnęk z drzwiami Obrzeżna. 501-444-534.
przesuwanymi i nie tylko... Zamów bezpłatny pomiar. RATY PROFESJONALNE CZYSZ0%. 728-340-518, (33) 854-22- CZENIE KOSTKI BRUKOWEJ. 798-081-406.
57. www.komandor.pl
Cyklinowanie bezpyłowe par- Rehabilitacja, zabiegi fizjoterakietów, desek. Odnawianie peutyczne, masaż, pielęgnacja
i opieka osób starszych. Poschodów. 666-989-914.
południami w domu pacjenta
Malowanie dachów. 505-168- na terenie Ustronia i okolic.
728- 367-543.
217.
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:
16.06				Cent. Leków MAX					 ul. Daszyńskiego 1
18.06				Cent. Leków MAX					 ul. Daszyńskiego 1
19.06				Centrum					 ul. Daszyńskiego 8

tel. 33 856-11-93
tel. 33 856-11-93
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.
24/2022/3/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
15.06 godz. 16.00 Wernisaż wystawy Floriana Kohuta „Wiatrem
								 malowane”, Muzeum Ustrońskie
16.06-19.06
Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego, szczegóły str. 1
18.06 godz. 21.00 „Kino na szczycie”, Poniwiec Mała Czantoria
19.06-31.08
Wystawa: Letni Salon Sztuki, MDK Prażakówka
19.06 godz. 9.30 Otwarcie wystawy plenerowej pt. Juliusz Bursche,
								 plac kościelny ks. Kotschego
25.06 godz. 12.00 Moto Chill & Grill 2022, Amfiteatr
25-26.06 		
Festiwal Nadziei, szczegóły str. 2
25.06 godz. 21.00 „Kino na szczycie”, Poniwiec Mała Czantoria
26.06 godz. 9-13 Skarby Stela - Targi Staroci, targowisko miejskie
26.06 godz. 9.30-14 Czantoria dla Twojego zdrowia, górna stacja
Koleji Linowej
27.06-01.07		
Letnia Szkoła Biblijna 2002-VI edycja, szczegóły
str. 3
2.07							
II Festiwal Piosenki Turystycznej, parking na
Równicy
2.07 godz. 21.00 „Kino na szczycie”, Poniwiec Mała Czantoria
3.07							
Lotto Superliga

10 lat temu - 14.06.2012 r.
KAŻDY GEST I KAŻDY POKŁON
W czwartek po uroczystości Trójcy Świętej, zawsze 60 dni po
Wielkanocy przypada Boże Ciało. Uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Pana Jezusa obchodziliśmy w tym roku 7 czerwca.
W parafii św. Klemensa w Ustroniu procesja wyruszyła po mszy
o godz. 7.30 do ołtarzy: przy ul. M. Konopnickiej, na os. Manhattan przy nieczynnej piekarni, przy skrzyżowaniu ulic Pod Skarpą,
Spacerowej i Partyzantów oraz na scenie na Rynku. Za krzyżem
szli mężczyźni, dzieci pierwszokomunijne i sypiące kwiaty, ministranci, pod baldachimem niesionym przez strażaków księża
z Najświętszym Sakramentem, a później członkowie chóru „Ave”,
który śpiewał również podczas mszy św., i wierni.
WSPÓLNA MODLITWA
7 czerwca na Równicy przy kamieniu zebrali się na nabożeństwie wierni Kościoła ewnagelicko-augsburskiego. Wszystkich
przybyłych witał proboszcz parafii ap. Jakuba w Ustroniu ks. Piotr
Wowry. Wraz z nim nabożeństwo prowadzili ks. radca Henryk
Reske z Orzesza, ks. wikariusz Michał Matuszek oraz magister
teologii, praktykant Dariusz Lerch. (…) W tym roku nabożeństwo
na Równicy zgromadziło ponad 1500 wiernych. Śpiewał chór
ewangelicki z parafii w Polanie, a grała dęta orkiestra diecezjalna. Na zakończenie ks. H. Reske modlił się słowami:- Jakże nie
dziękować Ci za to miejsce sprzed wieków, miejsce, w którym nasi
przodkowie odnajdywali spokój, bezpieczeństwo i Twoją bliskość.
ROWEREM NAD MORZE
7 czerwca siedmiu rowerowych śmiałków z Ustrońskiego
Uzdrowiska wyruszyło do Ustronia Morskiego. Szaleńcy postanowili jechać non stop i pokonać ten dystans 666 km w ciągu 36
godzin. Nikt w to nie wierzył, ale wyprawa zakończyła się sukcesem. Może przyczynił się do tego fakt, że w hotelu Astra czekały
dobrze schłodzone napoje i trzeba było zdążyć na mecz otwarcia
Polska – Grecja.(…) Członkami wyprawy rowerowej byli: Witold
Binek, Tomasz Brachaczek, Radek Grabowski, Piotr Martynek,
Grzegorz Nieurzyła, Jacek Piechocki, Grzegorz Pollak. Przejechali dokładnie 638 km. Tylko, albo aż trzech z nich pokonało
trasę w całości. Pozostali z niewielkimi przerwami, które spędzili
w uzdrowiskowym busie.
Wybrała: (lsz)
15 czerwca 2022 r.

24/2022/1/O

KĄCIK SZACHOWY
Mokate pobudza myślenie!

Nie taki dawny Ustroń, 2014 r.

Fot. W. Suchta

Mat w dwóch posunięciach.

Nie taki dawny Ustroń, 2015 r.

Fot. W. Suchta

Rozwiązanie z GU nr 22: Hf7

K R Z Y Ż Ó W K A
50

zł

50

zł

50

zł

50

zł

POZIOMO: 1) rzeka we Francji i Niemczech, 8) gatunek literacki, 9) jej skutkiem L-4, 10) chóralne brzmią w ustrońskich
kościołach, 12) skoczny taniec ludowy, 14) wybitny polski
matematyk, 15) ognik nadziei, 16) w drzwiach zamykanych na
kłódkę, 19) arabskie województwo, 22) polski herb szlachecki,
23) sportowy czasomierz, 24) jasnożółty pierwiastek piękności.
PIONOWO: 2) stolica polskiej piosenki, 3) wiedza tajemna,
4) Adam zdrobniale, 5) wieś estońska w prowincji Hiuma,
6) bicze z gałązek wierzbowych na Wielkanoc, 7) atrybut
plotkarki, 11) posypuje oblodzone drogi, 13) mierzy ciśnienie
atmosferyczne, 17) spanie pod gołym niebem, 18) dla VIP-ów
w teatrze, 20) z niej benzyna, 21) męska klatka piersiowa.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy
do 23 czerwca.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 22

CZEKANIE NA LATO
Nagrodę w wysokości 50 zł oraz jeden z gadżetów od Miasta Ustroń
otrzymuje:* Magdalena Pasterna z Ustronia, ul. Lipowska. Zwycięzcę
zapraszamy po nagrodę do naszej redakcji.
15 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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MIĘDZYNARODOWA RĘCZNA
Drużyna Handball Old Ustroń reprezentuje nasze miasto na turniejach piłki
ręcznej w Polsce. Szczypiorniści jeżdżą
na zaproszenie zaprzyjaźnionych drużyn, najczęściej tych, które biorą udział
w ustrońskim Turnieju im. Renaty Miksa-Rottermund i Jerzego Kowalczyka. Na
tych turniejach zaprzyjaźniają się z kolejnymi zespołami, ale też zacięcie rywalizują. Ostatnio wywalczyli 3. miejsce w grupie

i 6. w ostatecznej klasyfikacji podczas Międzynarodowego Memoriału im. Michała
Stalskiego w Złotoryi, w którym wzięły
udział reprezentacje z Polski, Słowacji,
Czech i Węgier. Drużyna Handball Old
Ustroń wystąpiła w składzie: Patryk Janik,
Hubert Cytlak, Kamil Broda, Sebastian
Pękała, Kasia Ptaszyńska, Maciek Walczyński, Piotr Dudzik, Grzegorz Mazur,
Rafał Modny, Piotr Czyż.
(mn)

ZDOBYŁY ZŁOTO
8 czerwca zawodniczki TRS Siła
Ustroń rozegrały ostatni turniej z cyklu
Mistrzostw Śląska w kat. U-10, gdzie
zdobyły złoto. Zawodniczki szkolone są w
ramach programu Młode Asy Parkietów,
dzięki któremu osiągają ogromne efekty.

Rośnie zdolne pokolenie ustrońskich
koszykarek.
Wyniki meczów: RMKS Rybnik - sekcja
koszykówki dziewcząt 26 : 16 TRS SIŁA
USTROŃ, UKS SP27 Katowice 13 : 17
TRS SIŁA USTROŃ.

MKS Ustroń zaczął się pojawiać w doniesieniach ze stadionów lekkoatletycznych nie
tylko w kontekście skoku o tyczce, ale też
pchnięcia kulą. Wszystko za sprawą jednej
zawodniczki Julii Witlińskiej. 4 czerwca
podczas 21. Międzynarodowego Mityngu
Beskidianathletic w Bielsku-Białej zajęła 3.
miejsce w kategorii U-18 z wynikiem 10,23
m, który jest jej życiowym rekordem. Podczas Ogólnopolskiego Mityngu Kwalifikacyjnego, który odbył się 12 czerwca w Częstochowie Julia (rocznik 2006) również zajęła 3.
miejsce w pchnięciu kulą z wynikiem 9.5 m.
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