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ny, Frywolny Dawny Ustroń, 
Kuźnia wygrała, Przegrana 
MKS-u na początek, Pierwsze 
podium Pawła 
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NA TARGU
JAK

W RODZINIE

  Fot M. Niemiec

Targowisko to wyjątkowe miejsce  
w Ustroniu i zna je każdy mieszkaniec, 
bo jest to centrum naszego rodzimego 
świata i mimo iż kilkakrotnie zmieniało 
lokalizację funkcjonuje już od ponad 
160 lat. W przeszłości ustroński targ 
też musiał być ważnym punktem nie 
tylko handlowym, ale również integru-
jącym miejscową społeczność, gdyż  
o jego funkcjonowaniu wiele mówiono 
na posiedzeniach gminnych. Od przeszło 
30 lat położony w centrum miasta, oto-
czony pawilonami handlowymi, przez co 
zyskuje na popularności, bo na niewiel-
kiej przestrzeni można zrobić wszystkie 
codzienne zakupy.  

DODATEK
PO NOWEMU

Deszcz przeszkodził w rozegraniu XXXV Międzynarodowych Mistrzostw Ustronia w Skoku  
o Tyczce. Szczegóły na str. 16.                                                              Fot. M. Niemiec

W poniedziałek opublikowana została 
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie niektórych źródeł ciepła 
w związku z sytuacją na rynku paliw. Od 
wtorku wnioski są rozpatrywane według 
nowych zasad.

Zostały wprowadzone istotne zmiany 
m.in. związane z weryfikacją danych we 
wniosku o dodatek węglowy. Gdy pod 
jednym adresem są osobne gospodarstwa, 
dodatek otrzyma to, z którego wniosek 
złożony zostanie wcześniej. Według pier-
wotnego aktu osoby, które złożyły wnioski 
w sierpniu, już teraz powinny otrzymy-
wać pieniądze, ale wydłużono czas, w 
jakim będą wypłacane do dwóch miesięcy. 
Ustawa wprowadza jednorazowe dodatki 
na biomasę, gaz, olej, pellet, drewno. 
Wnioski na te dodatki również składa-
my w Urzędzie Miasta. Między innymi 
o pracy nad wnioskami i o braku pieniędzy 
na wypłacenie dodatków mówi burmistrz 
Ustronia Przemysław Korcz na str. 5.



2                                                                                      22 września 2022 r.

Trzy lata na realizację umo-
wy ma firma, która zajmie się 
gruntowną przebudową Domu 
Ludowego w Zamarskach.  
W wielofunkcyjnym budynku 
swoje siedziby znajdą miej-
scowa OSP, Koło Gospodyń 
Wiejskich, filia GOK-u, sołtys, 
stowarzyszenia i filia biblioteki. 

Nieustannie utrzymuje się 
wysoki kurs czeskiej korony  
w stosunku do złotego. Sąsiedzi 
zza Olzy po wakacjach ruszy-
li więc na cieszyńskie targo-
wiska. Większe obroty notują 
również sklepy, szczególne te 
tzw. sieciowe. Za Olzę wędru-
ją warzywa i owoce, mięso  
i wędliny, odzież i obuwie.  
A niedługo zacznie się kupowa-
nie akcesoriów, no i… sztucz-
nych choinek.  

Oddział PTTK „Beskid Ślą-
ski” w Cieszynie ma swój... 
schron na terenie Wisły. Został 
wybudowany siłami turystycz-
nej braci, która tutaj znajduje 
„metę” podczas górskich wę-
drówek. Schron wzniesiono na 
Kamiennym. 

w powiecie cieszyńskim, za-
montowano w holu Komi-
sariatu Policji w Skoczowie.  
Z urządzenia można skorzystać 
przez całą dobę we wszystkie 
dni tygodnia. Sprawdzenie za-
wartości promili w organizmie 
jest darmowe. Mundurowi mają 
baczenie, na krok delikwenta 
szczególnie, gdy sam podjechał 
samochodem. Sprzęt zafundo-
wała mieszkańcom skoczowska 
gmina.

Rozmaicie nazywano dawniej 
na Śląsku Cieszyńskim wódkę. 
Mówiono: siwula, szarula, ciap-
ciucha, krampampula, łachma-
nica, gorzołka, smród. Co cie-
kawe, nazwy w rodzaju bimber 
czy księżycówka nie były wte-
dy rozpowszechnione.  (nik) 

to i owo
z 

okolicy

Między ulicami Michejdy  
a Czarnym Chodnikiem w Cie-
szynie znajduje się tzw. Bosak. 
Nazwa ta pochodzi od fran-
ciszkanów, którzy mieli zwy-
czaj chodzenia po mieście na 
bosaka. 

W zebrzydowickim lesie za 
ulicą Kalinową leży kamień 
długi na 170 cm. Są na nim 
jeszcze widoczne wyryte herby 
Prus i Austrii. Obecnie biegnie 
w tym miejscu granica między 
Pielgrzymowicami, Pruchną 
i Zebrzydowicami. Onegdaj 
kamienie wyznaczały grani-
cę między zaborcami, Austrią  
i Prusami.

Pięć lat temu ogólnodostęp-
ny alkomat, jako pierwszy  

*  *  *

*  *  * *  *  *

*  *  *

*   *   *

U W A G A !
PRZEDSIĘBIORCY HANDLUJĄCY 

NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI
Burmistrz Miasta Ustroń przypomina o wynikającym z ustawy                          

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
obowiązku uiszczenia trzeciej raty za posiadanie zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. Termin płatności trzeciej raty 
upływa 30 września 2022 r. Płatności należy dokonywać w kasie 
Urzędu Miasta Ustroń (parter) lub przelewem na konto bankowe: 

ING BANK ŚLĄSKI  O/Bielsko-Biała  
60 1050 1070 1000 0001  0102  5211  

Jeżeli kupujecie bilety poprzez aplikacje mobilne mamy dla 
Was dobrą wiadomość. Od 22 sierpnia Koleje Śląskie ruszyły ze 
sprzedażą biletów w aplikacji KOLEO! 

W KOLEO dostępna jest pełna oferta Kolei Śląskich – za-
równo bilety jednorazowe, jak i miesięczne, na rower, bagaż 
czy psa. Bilety można kupić w aplikacji KOLEO na urządzenia  
z systemami Android, Huawei Apple iOS lub za pośrednictwem 
platformy koleo.pl. 

Dla mieszkańców województwa śląskiego KOLEO wspólnie 
z Kolejami Śląskimi uruchomiło specjalną, bardzo atrakcyjną 
promocję! Do końca września 2022 każdy nowy użytkownik 
KOLEO, który będzie chciał skorzystać z możliwości zakupu 
biletu KŚ w aplikacji, dostanie 10 zł rabatu po wpisaniu kodu 
promocyjnego podczas płatności! 

Kod rabatowy dla czytelników USTRONKS10

KOMUNIKAT UTW
Rada Programowa UTW przyj-

muje zapisu na nowy rok akademi-
cki 2022/23. Zapisy przyjmowane są  
w czasie dyżuru wtorkowego 27 wrześ-
nia w godz. 10.00-12.00 do następują-
cych sekcji: język angielski gr. począt-
kująca i zaawansowana, j. niemiecki 
– kontynuacja, j. czeski – kontynuacja, 

zaj. komputerowe gr. początkująca i zaawansowana, joga, trening 
pamięci, plastyka, spotkanie z piosenką, taniec liniowy, aerobik 
w basenie, sekcja brydżowa, sekcja szachowa. Wstępny harmo-
nogram zajęć dostępny na stronie Akademii Esprit w zakładce 
UTW, na stronie miasta oraz na tablicy ogłoszeń. Serdecznie 
zapraszamy seniorów do aktywności w naszych wydarzeniach 
organizowanych przez UTW.         Rada Programowa UTW 

WARSZTATY W MUZEUM
DOMEK PRACY TWÓRCZEJ ZAPRASZA

W sobotę, 1 października Domek Pracy Twórczej zaprasza na 
warsztaty twórcze. Będziemy robić torby na grzyby i kompozycje 
jesienne w doniczkach. Zajęcia poprowadzi Dagmara Choroba. 
Obowiązują zapisy. Koszt 20 zł. Grupy 8 osobowe. Godziny zajęć: 
10.00, 11.30 lub 12.45. Zapewniamy wszystkie potrzebne mate-
riały dobrą zabawę. Zapisy pod nr 33 854 29 96 lub 600 504 638.

CZY LEKI SĄ CUDOWNE? 
Ustrońska Rada Seniorów zaprasza 

seniorów na spotkanie z dr Dominikiem 
Lewandowskim pt. „Czy leki są cudow-
ne?”, które odbędzie się 29 września 
(czwartek) o godz. 19.00 w Czytelni 
Katolickiej przy Parafii św. Klemensa.

WARSZTATY TWÓRCZE PRZY KAWIE 
- DLA DOROSŁYCH 
W PRAŻAKÓWCE

20 październik godz. 17.00 – Warsztaty mydlarskie – zapisy 
do 14 października

24 listopada godz. 17.00 – Warsztaty dekorowania piekrników 
– zapisy do 18 listopada

15 grudnia godz. 17.00 – Warsztaty robienia wianków świą-
tecznych – zapisy do 9 grudnia

Warsztaty odbywać się będą w MDK Prażakówka, koszt 40 zł. 
Zapisy: www.mdk.ustron.pl/sklepik

*   *   *
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ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00

ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 505 548 018

współpraca z krematorium w Żorach, kwiaty, wieńce

38/2022/1/R

WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy   112
Policja Ustroń  47 857-38-10 

         fax 47 857-38-14

Straż Pożarna Polana

  33 854-59-98

Wodociągi  33 854-34-96

  33 854-22-44

telefon alarmowy 994

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

KRONIKA MIEJSKA

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
 Edward Józef Krysta      lat 77        ul. Leśna

ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW: 
NIERODZIM 

Zarząd Osiedla Nierodzim wraz z radną Jolantą Hazuką zapra-
szają wszystkich mieszkańców dzielnicy na zebranie, które odbę-
dzie się w piątek 23 września o godz. 17.00 w budynku SP – 6.

Tematem zebrania będą wnioski do budżetu Miasta Ustroń na 
2023 rok.

LIPOWIEC
Zarząd Osiedla Lipowiec wraz z radnymi  dzielnicy zapra-

szają mieszkańców na zebranie, którego głównym tematem 
będą propozycje do budżetu Miasta Ustroń na rok 2023. Spot-
kanie odbędzie się 26 września (poniedziałek) o godz. 18.00  
w sali OSP Lipowiec.

POLANA
Zarząd Osiedla Polana wraz z radnym Damianem Ryszawym, 

zapraszają wszystkich mieszkańców dzielnicy na zebranie, które 
odbędzie się we wtorek 27 września o godzinie 17.00 w świet-
licy Szkoły Podstawowej Nr 3 z oddziałami przedszkolnymi  
w Ustroniu Polanie. Głównym tematem zebrania będą wnioski do 
budżetu Miasta Ustroń na 2023 rok, ale również sprawy bieżące 
dzielnicy oraz propozycje projektów inwestycyjnych dotyczących 
zdegradowanej dzielnicy Polana. 

USTROŃ DOLNY 
Radni  Mirosław Szuba i Dariusz Śleziona zapraszają wszyst-

kich mieszkańców dzielnicy Ustroń Dolny na spotkanie, które 
odbędzie się 28 września o godzinie 16.00 w Miejskim Domu 
Kultury „Prażakówka” w sali nr 15.

 PONIWIEC
Zarząd Osiedla Poniwiec zaprasza mieszkańców na  zebranie,  

którego głównym  tematem będą propozycje do budżetu Miasta 
Ustroń na rok 2023. Spotkanie  odbędzie się 6 października  
o godz. 17.00 w Nadleśnictwie Ustroń.                                                              

Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu informuje, 
że w ramach Ogniska Muzycznego otwiera nową klasę gitary ba-
sowej. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do 
kierownik Ogniska – Agnieszki Durlow, nr tel. kom. 501 057 750.

KLASA GITARY BASOWEJ W OM

AKCJA KRWIODAWSTWA 
26 września w godz. 9.00 - 14.00 na ustrońskim rynku odbę-

dzie się kolejna akcja krwiodawstwa. Aby oddać krew należy 
być zdrowym. Dawcami mogą zostać osoby w wieku 18 - 65 lat, 
które ważą co najmniej 50 kg.

Przed oddaniem krwi trzeba pamiętać o:
– zabraniu ze sobą dowodu tożsamości;
– lekkim posiłku (nie zaleca się spożycia takich produktów jak 

np.: kiełbasa, pasztet, tłuste mięso, rosół, śmietana, mleko, masło, 
oraz jajka i ciasta z kremami). Szczegóły: www.rckik-katowice.pl

*   *   *

Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi, 
ale nie odejdzie na zawsze ten, 

kto trwać będzie w sercach i pamięci naszej.

Z głębokim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o nagłej i niespodziewanej 

śmierci 

śp. Jarosława Kordalskiego
Łączymy się w żalu z Rodziną Zmarłego 

i składamy wyrazy szczerego współczucia. 

Rodzina Mokrysz
oraz 

Zarząd i pracownicy Mokate

38/2022/1/N

*   *   *

Tadeuszowi Kryście 
oraz całej rodzinie 

składamy wyrazy głębokiego współczucia 
oraz wsparcia w trudnych chwilach 

 po śmierci 

śp. Edwarda Krysty
Burmistrz Miasta 

oraz 
Przewodniczący Rady Miasta Ustroń

38/2022/2/N
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19 września część mieszkańców Za-
wodzia zebrała się w sali sesyjnej Urzę-
du Miasta, aby wybrać spośród siebie 
Zarząd Osiedla na kolejną czteroletnią 
kadencję. Działania te prowadzone są  
w oparciu o ustawę o samorządzie gmin-
nym oraz uchwały Rady Miasta Ustroń.

W spotkaniu uczestniczyło 45 osób, 
które na początku wpisały się na listę 
obecności. Na tej podstawie prowadzący 
obrady burmistrz Przemysław Korcz 
stwierdził, że wybory mogą się odbyć 
zgodnie z literą prawa. – Według regula-
minu przyjętego uchwałą Rady Miasta, 

aby te wybory można było uznać za pra-
widłowe, to w pierwszym terminie musi 
uczestniczyć najmniej 3% uprawnionych 
do głosowania mieszkańców Zawodzia. 
Na tym osiedlu jest 920 osób uprawnio-
nych do głosowania, a więc 3% daje nam 
28 wyborców. 

W tym kontekście dzielnica Zawo-
dzie wyróżnia się na tle innych osiedli  
w Ustroniu. Mieszkańcy są bardzo zaan-
gażowani w działalność zarządu, co widać 
po frekwencji na kolejnych zebraniach. 
Jest to o tyle ważne, ponieważ w wypadku 
braku chętnych do udziału w wyborach 

zarząd jest rozwiązywany. Aby ponownie 
powołać go do życia należy spełnić kilka 
warunków m.in. należy zebrać podpisy od 
100 mieszkańców dzielnicy z wnioskiem 
o przygotowanie wyborów do zarządu. Na 
Zawodziu na szczęście takie problemy 
nie występują, co jest oznaką aktywnie 
działającej lokalnej społeczności. 

Kolejnym punktem spotkania po zebra-
niu niezbędnego kworum był wybór ko-
misji skrutacyjnej, która odpowiedzialna 
jest za przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
przygotowanie kart do głosowania, prze-
prowadzenie głosowania tajnego, usta-
lenie wyniku wyborów, a na zakończe-
nie sporządzenie protokołu o wynikach 
wyborów. Do pracy w komisji zgłosił 
się sam przewodniczący RM, a zarazem 
mieszkaniec Zawodzia Marcin Janik. 
Pozostałymi członkami zostali Michał 
Mitręga i Konrad Owczarek, który został 
wybrany przewodniczącym.

Następnie zgłoszono kandydatów na 
przewodniczącego zarządu osiedla. Jako 
pierwszą wysunięto kandydaturę Bar-
bary Staniek-Siekierka, dotychczaso-
wą przewodniczącą. Swoje propozycje 
przedstawił Marcin Janik. Zaproponował 
aby w wyborach wystartowali Paweł 
Mitręga, który zainicjował przywrócenie 
do działania zarządu oraz Paweł Matusz-
ka, pracownik Urzędu Miasta. Wszy-
scy wymienieni zgodzili się na udział  
w wyborach.

Burmistrz zapoznał zebranych z osobą 
Pawła Matuszki, uzasadniając to faktem, 
że jest mniej znaną postacią dla lokalnej 
społeczności. Wypowiedział się jako 
jego pracodawca, którego bardzo ceni za 
wysokie zaangażowanie i profesjonalizm 
w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych 
do budżetu miasta, czym zajmuje się na 
co dzień. Ustroniacy mogą kojarzyć Ma-
tuszkę również z jego pracy kościelnego 
w parafii św. Klemensa. 

Swoje wątpliwości do tej kandydatury 
zgłosił Paweł Mitręga, który powiedział, 
że łączenie funkcji urzędnika miejskiego 
z przewodniczącym zarządu osiedla może 
spowodować konflikt interesów. Korcz 
wyjaśnił, że z formalno-prawnego punktu 
widzenia nie jest to zabronione, a tak 
naprawdę fakt, że mieszkaniec dzielnicy 
pracuje w urzędzie, może tylko pomóc 
w szybszym rozwiązaniu wielu spraw. 

Przystąpiono więc do głosowania. Po 
szybkim przeliczeniu głosów ogłoszono, 
że zwyciężyła Barbara Staniek-Siekierka 
zdobywając 27 głosów, natomiast Paweł 
Matuszka zdobył ich 10, a Paweł Mi-
tręga 8.

Następnie przystąpiono do wyborów 
Zarządu Osiedla, w skład którego wcho-
dzi 4 członków. Tutaj można było gło-
sować na kilku kandydatów. Finalnie 
najwięcej zaufania mieszkańców zdobyli: 
Małgorzata Żwak (27 głosów), Robert 
Jurczok (26 głosów), Marcin Koc (24 
głosy), Grażyna Górecka (20 głosów). Do 
zarządu nie dostali się Alicja Adamczyk 
i Michał Jurczok zdobywając kolejno 17 
i 15 głosów. 

Do tygodnia nowy Zarząd Osiedla ma się 
ukonstytuować, a stosowną uchwałę zło-
żyć w urzędzie miasta.  Mateusz Bielesz 

 

W zebraniu uczestniczyło liczne grono mieszkańców Zawodzia.                    Fot. M. Bielesz

Głos oddaje wybrana na członka zarządu 
Małgorzata Żwak.                 Fot. M. Bielesz

ZMIENIONY ZARZĄD ZAWODZIA
Na początek kilka informacji o roli rady osiedla w strukturach samorządu. Rady 
osiedli, to jednostki pomocnicze gmin. Są pośrednikiem pomiędzy mieszkańcami 
osiedli a władzami miasta. Takie rady między innymi inicjują i wspierają działania, 
budując lokalne więzi. W kompetencjach rady osiedla leży również integracja 
mieszkańców. To także zespół ludzi, który obserwuje to, co się dzieje na osiedlu 
i w okolicach oraz inicjuje pomoc dla mieszkańców. Natomiast sam zarząd jest 
organem wykonawczym rady.

Na kolejną kadencję przewodniczącą została 
Barbara Staniek-Siekierka.   Fot. M. Bielesz
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Jako samorządy nie możemy negocjować i kupować 
opału dla mieszkańców. Nie mamy takich narzędzi 
i uprawnień. Mimo to od dwóch tygodni rozmawiam 
z przedstawicielami kopalń na Śląsku i instytucjami 
związanymi z górnictwem, pytając, czy nie udałoby 
się zarezerwować dla Ustronia dobrej jakości węgla 
z polskich kopalń po rozsądnej cenie - mówi burmistrz 
Ustronia Przemysław Korcz.

SZKOŁY BĘDĄ OTWARTE

Wciąż zaciskamy pasa, ale staramy się 
to robić w dziedzinach jak najmniej do-
tkliwych dla mieszkańców. Obniżyliśmy 
wydatki na pewne usługi komunalne, 
a mówię tu o zamiataniu ulic, koszeniu 
parków, liczbie obsad kwiatowych. Nie 
wynika to z zaniedbania, ale z koniecz-
nych cięć w miejscach, w których jeszcze 
da się je robić. Powoli nie mamy już na 
czym oszczędzać. 

ZAPEWNIMY OŚWIETLENIE
Słyszycie Państwo w mediach, że 

wszystkie samorządy starają się jakoś 
kompensować te horrendalnie rosnące 
koszty utrzymania. Mówi się, że niektóre 
samorządy zaczęły gasić oświetlenie 
uliczne. Na tę chwilę jeszcze nie za-
stanawiamy się nad tak drastycznymi 

Sytuacja samorządów w całej obecnej kadencji jest trudna, natomiast teraz zaczy-
na być tragiczna. Samorządowcy doszli do ściany w kwestii zarządzania finansami 
gmin. W tym niepewnym czasie i przy niefortunnych działań rządu przez ostatnie 
lata coraz trudniej jest spiąć wszystkie zadania własne samorządu, a tym bardziej 
dodatkowe, które wciąż są nam zlecane. Każdego dotykają wzrosty cen energii 
i kosztów życia, samorządy dotyka to w jeszcze większej skali. 

krokami, ale nie jest wykluczone, że też 
będziemy musieli wziąć pod uwagę takie 
oszczędności. Nie jest to jednak taka 
prosta sprawa pod względem technicz-
nym. Sieć tworzy pewną całość, więc jej 
czasowe lub miejscowe odłączenie jest 
dość skomplikowane. 

SZKOŁY BĘDĄ OTWARTE
Chciałbym też zapewnić, że na dzień 

dzisiejszy zabezpieczone są pieniądze 
w budżetach szkół na ogrzewanie i nie 
zakładamy żadnego zamykania szkół ani 
wprowadzania nauczania w formie zdalnej 
w związku z brakiem środków. Jesteśmy 
jednak w przededniu ustalenia stawek 
opłat za energię elektryczną. Dopiero 
dowiemy się, jakie będą nasze koszty, 
ponieważ jako grupa zakupowa czekamy 

na ofertę. Obawiamy się, śledząc aktu-
alne doniesienia z rynku, że tegoroczna 
stawka w wysokości nieco ponad 507 zł 
za megawatogodzinę wzrośnie do kwoty 
między 2 a 3 tys. złotych. Liczyliśmy 
optymistycznie, że cena ta zamknie się 
w kwocie 1,8-1,9 tys. zł, ale dochodzą do 
nas sygnały, że na Śląsku rozstrzygnięte 
w innych grupach zakupowych przetar-
gi ustalały cenę bliżej 3 tys. zł. To jest 
gigantyczny wzrost kosztów, który prze-
łoży się w drastyczny sposób na finanse 
samorządów. 

CZEKAMY NA PIENIĄDZE
NA DODATKI
Do tego dochodzą sprawy zadań zle-

conych od państwa, za którymi nie idą 
środki finansowe. To trzeba wyraźnie 
powiedzieć. Jesteśmy już parę dni po 
pierwszym terminie, w którym powinni-
śmy wypłacać dodatki węglowe. Państwo 
nie przekazało pieniędzy, zapowiedziano 
za to nowelizację. Ustawa, która weszła w 
życie w poniedziałek przedłużyła termin 
do 60 dni, ale taki chaotyczny sposób 
działania jest dla nas dużym problemem. 
Zapowiedzi nowelizacji w mediach nie 
zwalniają nas z obowiązku wywiązania się 
z terminów ustawowych, więc teoretycz-
nie powinniśmy wypłacać pieniądze we-
dług starych zasad, ale po pierwsze mamy 
świadomość, że za chwilę zmienią się 
przepisy, a po drugie nie mamy środków. 

Weźmy jeszcze pod uwagę fakt, że 
rząd w ogóle nie wziął pod uwagę kosz-
tów pracy przy wnioskach. Czy o tym 
w ogóle nie pomyślał, czy uznał, że 
urzędnicy wykonają tę pracę za darmo, 
czy też, jak to ma w zwyczaju, prze-

Każdego roku we wrześniu odbywają 
się Miejsko Gminne Zawody Sporto-
wo-Pożarnicze gminy Brenna i Miasta 
Ustroń. Strażacy rywalizują na zmia-
nę, raz po jednej, raz po drugiej stronie 
Równicy. W tym roku druhowie z Ustro-
nia występowali w roli gości na stadio- Gratulacje od prezesa – burmistrza.                                                          Fot. OSP Nierodzim

SUPER PUCHAR 
DLA LIPOWCA

nie LKS Beskidu Brenna. Rozpoczęto 
od przemarszu i oficjalnego otwarcia,  
w którym wziął udział m.in. prezes Zarzą-
du Miejskiego OSP w Ustroniu, burmistrz 
Przemysław Korcz. Nie mogło zabraknąć 
prezesów i naczelników ustrońskich jed-
nostek. Wyniki ustrońskich drużyn – gru-
pa A (mężczyźni): 1. OSP Lipowiec sekcja 
2, 2. OSP Lipowiec sekcja 1, 3. OSP 

Centrum, 4. OSP Nierodzim, 5. OSP Po-
lana, grupa C (kobiety): 1. OSP Lipowiec, 
2. OSP Nierodzim. Dodatkowo drużyna 
OSP Lipowiec sekcja 2 zdobyła puchar 
za najlepszy czas w bojówce, puchar za 
zajęcie 1 miejsca w konkurencji musztry 
oraz najcenniejsze trofeum – Super Pu-
char dla najlepszej drużyny zawodów. Za 
rok zawody odbędą się w Ustroniu. (mn) 

Strażacy z Lipowca i ich puchary.

 (dok. na str. 6)



6                                                                                      22 września 2022 r.

Kategorie: I.  Miasto (architektura); II. 
Ludzie (osoby tu mieszkające, zawody, 
wydarzenia itp.); III. Krajobraz (pre-
zentacja środowiska przyrodniczego); 
IV. Świat oczami Ustroniaków (w tej 
kategorii zdjęcia mogą zgłaszać osoby 
mieszkające w Ustroniu lub tutaj uro-
dzone, mile widziane zdjęcia wykonane  
w Hajdúnánás). Zdjęcie musi być w wy-
sokiej rozdzielczości (1-2 MB). 

Zdjęcie musi być zrobione w roku 

2022. Jeden uczestnik może zgłosić mak-
symalnie 3 zdjęcia w każdej kategorii 
tematycznej (minimalnie jedno zdjęcie 
w jednej kategorii tematycznej). Wyniki 
konkursu będą ogłoszone 2 grudnia na 
FB i na stronach internetowych MDK 
„Prażakówka” oraz Miasta Ustroń. 

Uczestnik zobowiązany jest do pobrania 
i podpisania formularza zgłoszeniowego. 

Więcej informacji: https://mdk.ustron.
pl/konkursy/ustron-w-oku-kamery-2022/

KONKURS FOTOGRAFICZNY
Miasto Ustroń oraz Miejski Dom Kultury „Prażakówka” wspólnie z miastem partner-
skim Hajdúnánás ogłaszają konkurs fotograficzny. 

MALARSTWO 
STEFANII BOJDY 

Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockie-
go zaprasza na wystawę malarstwa Stefa-
nii Bojdy, połączoną z promocją kolejnej 
publikacji „Dotyk aniołów” oraz akcją 
charytatywną „Puste ściany czekają...” 
w domach opieki, szpitalach, hospicjach. 
Wernisaż odbędzie się 1 października  
o godz. 15.00 w galerii Muzeum Ustroń-
skiego. Dochód przeznaczony jest na cel 
charytatywny. Wystawa czynna będzie do 
20 listopada.

 (dok. ze str. 1)
rzucił koszty na samorządy? Nie jestem 
w stanie odpowiedzieć na to pytanie. 

Oddelegowałem do pracy przy wnio-
skach kilku pracowników Urzędu Mia-
sta. Musieli przekazać swoje obowiązki 
komuś innemu. Sprawdzają wnioski, 
weryfikują i dostosowują działania do 
zmieniających się ciągle aktów prawnych, 
a pieniędzy i tak nie ma. We wtorek weszła 
w życie znowelizowana ustawa o wsparciu 
odbiorców ciepła, wprowadzająca istotne 
zmiany uszczelniające. Uzupełniono ją 
o dopłaty do innych źródeł ciepła m.in.: 
pelletu, drewna, biomasy, gazu, oleju, co 
oznacza kolejne wnioski i więcej pracy. 

W takich warunkach pracujemy od 
pewnego czasu – decyzje, brak podstaw 
prawnych albo wadliwe prawo, koniecz-

ność obsługi administracyjnej bez środ-
ków na nią, brak pieniędzy od rządu na 
program, który sam wymyślił. Jeśli już 
przychodzą pieniądze, to za mało, więc 
trzeba dopłacać z własnej kasy. 

Żyjemy w niepewności, czy rząd wygo-
spodaruje odpowiednią kwotę na dodatki 
węglowe, bo już wiadomo, że dokonał 
błędnych obliczeń. Przewidziano 12 mld zł, 
a powinno być ok. 16 mld zł. A gdzie 
tu jeszcze obiecane dodatki na energię 
elektryczną, gaz, pelet, drewno? 

HORRENDALNE CENY
I NISKA JAKOŚĆ WĘGLA
Nawet jeśli pieniądze na dodatki się 

znajdą, to nie ma opału, a jeśli jest, to 
w horrendalnych cenach i bardzo niskiej 
jakości. Szacuje się, że 1 tona węgla 
sprowadzanego z zagranicy jest jak 200 

kg węgla polskiego. Dlatego podjąłem 
próby pozyskania dobrej jakości węgla 
w rozsądnych cenach dla mieszkańców 
Ustronia. To nie są standardowe dzia-
łania, więc nie umiem powiedzieć, czy 
przyniosą skutek, ale trudno jest siedzieć 
z założonymi rękami. W rozmowach 
używam argumentu, że jesteśmy jed-
nym z dwóch uzdrowisk w wojewódz-
twie i że musimy dbać również o ludzi 
przyjeżdżających do nas na leczenie 
i rehabilitację ze Śląska i całego kraju. 

Zapewnianie mieszkańcom opału nie 
należy do zadań gminy, ale trudno mi 
przejść obojętnie wobec faktu, że wielo-
letnie działania, mające na celu ogranicze-
nie niskiej emisji, mogą pójść na marne.  

Chcę też podkreślić, że obowiązuje nas 
prawo i w Ustroniu nie będzie można 
palić ani oponami, ani żadnymi innymi 
nielegalnymi surowcami, bez względu 
na to, co mówią politycy.    Spisała: (mn)

SZKOŁY BĘDĄ OTWARTE

POWRÓT DO SMOGOWEJ PRZESZŁOŚCI

2 września 2022 r. Sejm przegłoso-
wał ustawę w sprawie dopłat do źródeł 
ciepła. Ustawę uzupełniono o popraw-
ki wprowadzone przez posłów partii  
rządzącej mówiące o możliwości zawie-
szenia norm jakości węgla aż na dwa lata 
oraz o odstępstwach od dopuszczalnych 
wartości emisji w „przypadku nadrzędnej 
potrzeby utrzymania dostaw ciepła” dla 
ciepłowni powyżej 1 MW. Oznacza to, że 
na składach będzie dopuszczony do sprze-
daży węgiel bardziej zasiarczony, zawie-
rający więcej popiołu i wilgoci. Co gorsze, 
mimo wysokich cen węgla, obywatele nie 
będą mieli żadnej gwarancji co do jego ja-
kości. Gorsze paliwo oznacza zwiększone 
emisje spalin i – tym samym – wyższe 
stężenia szkodliwych pyłów i rakotwór-
czego benzoapirenu. Polska od dekad 
jest państwem o najbardziej zanieczysz-
czonym powietrzu w Unii Europejskiej.  
W związku z tym rocznie przedwcześnie 
umiera tu około 50 tysięcy osób. Ta liczba 
może ulec zwiększeniu.

– Obecne działania rządu obnażają jego 
nieudolność w walce z kryzysem ener-
getycznym – komentuje decyzje rządu i 
parlamentu Andrzej Guła, lider Polskiego 
Alarmu Smogowego – Gdyby rząd od 
kilku lat promował efektywność energe-
tyczną i w Programie Czyste Powietrze 
zadbał o dobre dofinansowanie ocieplenia 
domów nie potrzebowalibyśmy na ten 
sezon grzewczy 9-11 mln ton węgla, ale 
o połowę mniej. Ponosimy cenę wielo-
letnich zaniedbań tego rządu w polityce 
energetycznej, co przekłada się na kryzys 
w zaopatrzeniu domów w paliwa.

Obecne decyzje rządu i Sejmu to nie 
tylko zatrzymanie walki ze smogiem, 
ale pełny odwrót od antysmogowych 
regulacji. Normy jakości węgla wraz z 
zakazem sprzedaży kopciuchów i uchwa-
łami antysmogowymi są filarami polityki 
antysmogowej. Zamiast stabilnej polityki 
energetycznej wyznaczającej cele i reali-
zującej plan rząd wykonuje chaotyczne i 
doraźnie działania: namawianie do pale-

nia gałęziami, zawieszenie norm i próby 
osłabienia uchwał antysmogowych. Pre-
zes rządzącej partii twierdzi, że w Polsce 
„trzeba w tej chwili palić wszystkim, poza 
oponami czy podobnymi szkodliwymi 
rzeczami” nawołując do łamania prawa 
w Nowym Targu, czyli w najbardziej 
zanieczyszczonej miejscowości w Polsce, 
gdzie normy rakotwórczego benzoapirenu 
są przekroczone o 1500%. Niebezpiecz-
ne są również próby osłabiania uchwał 
antysmogowych, które określają terminy 
likwidacji „kopciuchów” i decydują o 
paliwach dopuszczonych do spalania. 
Taką próbę podejmuje obecnie Zarząd 
Województwa Małopolskiego. Wszystkie 
te zmiany prawne sprawiają, że walka ze 
smogiem wraca do punktu wyjścia.

– Mam nadzieję, że rządowa próba 
powrotu do smogowej przeszłości będzie 
skazana na porażkę – komentuje Piotr 
Siergiej, rzecznik PAS – Pomimo nieko-
rzystnego prawa i przekonywania ludzi 
do spalania węgla mamy do czynienia z 
innym społeczeństwem niż 5-7 lat temu. 
Dziś już niewiele osób, łącznie z posłami  
i senatorami, kwestionuje zgubny wpływ 
smogu na nasze zdrowie. Nikogo też nie 
da się przekonać, że węgiel jest paliwem 
zarówno tanim jak i dostępnym. Era wę-
gla, pomimo rządowych prób powrotu 
do czarnego paliwa, powoli odchodzi do 
przeszłości, Polacy doskonale zdają sobie 
z tego sprawę – dodaje.     7 września 2022

Zawieszenie norm jakości węgla, osłabianie uchwał antysmogowych i bagate-
lizowanie spalania odpadów pokazują nową narrację rządu, który w obliczu 
kryzysu na rynku paliw postanowił skazać mieszkańców Polski na smog, nie 
rozwiązując przy tym problemu wysokich kosztów ogrzewania. To katastrofalna 
wiadomość dla nas wszystkich, ale przede wszystkim dla dzieci, osób starszych  
i chorych – to oni staną się ofiarami podniesionych poziomów zanieczyszczonego 
powietrza tej zimy – ostrzega Polski Alarm Smogowy.
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Tradycyjnie, jak co tydzień 9 września 
odbyło się spotkanie piątkowe w Wi-
śle u Jurka Kufy. Opowiadał wzruszony  
o emocjach jakie mu towarzyszyły kilka 
dni wcześniej podczas słuchania „Sym-
fonii Beskidzkiej” w restauracji „Złoty 
Groń" w Istebnej. A 16 września, także  
w piątek, pożegnaliśmy Przyjaciela na 
cmentarzu „Na Groniczku”. Jurek odszedł 
od nas nagle i niespodziewanie 13 wrześ-
nia 2022 roku.

Właśnie jesteśmy po lekturze książki 
Mariusza Szczygła pod tytułem „Nie ma”, 
którą polecił nam i pożyczył Jurek. No 
właśnie – i NIE MA !!!.

W mediach społecznościowych było 
wiele ciepłych słów o Jurku, o jego nietu-
zinkowych bardzo pozytywnych cechach. 
Był dobrym człowiekiem. Trzy lata temu 
tak mówiliśmy na pogrzebie o Bogusiu 
Heczce. Oni dwaj, Boguś i Jurek, wyróż-
niali się spośród nas, bliższych i dalszych 
znajomych, dobrocią, szczerym otwarciem 
na bliźniego. Chcielibyśmy przytoczyć 
jeszcze jedną cechę Jurka, potrafił słu-
chać, był bardzo uważnym słuchaczem, 
mówiący do niego czuli, że są wysłuchani 
i zrozumieni. Miał też wyczulone ucho 
na sprawy społeczne, był lokalnym pa-
triotą, ale nie była to tylko Wisła, to był 
Śląsk Cieszyński ale także Polska, Europa  
i świat. Interesował się tym co ciekawego 
dzieje się u sąsiadów. Co piątek Zbyszek 
przynosił Jurkowi Gazetę Ustrońską, a On 
obdarowywał nas Echem Wisły. Żywo rea-
gował na wydarzenia społeczne i politycz-
ne, bardzo przeżywał fakt, że staliśmy się 
tak podzielonym narodem. Na szczęście 

był optymistą, człowiekiem pogodnym. 
Wierzył w ludzi i wierzył, że będzie lepiej.

Odskocznią od powyższego było wy-
szukiwanie i opisywanie lokalnych życio-
rysów ludzi zwykłych i niezwykłych oraz 
kolekcjonowanie gwarowych słów.

Po śmierci Bogusia Heczki nasze spot-
kania piątkowe przeniosły się do Gale-
rii Rynek prowadzonej przez Agnieszkę  
i Kazika, syna Bogusia. Ostatnio jednak 
spotykaliśmy się częściej u Jurka w domu, 
w którym przed laty otworzył pierwszą  
w Wiśle prywatną galerię malarstwa „Kufa 
Jama”. Zorganizował w niej ponad 50 
wystaw indywidualnych i zbiorowych. 
Do piątkowych bywalców dołączył brat 
Andrzeja, Wojtek, który po przejściu na 
emeryturę zamieszkał w Ustroniu i bar-
dzo chciał poznawać miejscowych ludzi, 
ich zwyczaje i gwarę. Jurek i Zbyszek 
w tym temacie byli jego nauczycielami 
i tak wytworzył się na tych spotkaniach 
rodzaj zabawy, a mianowicie zadawanie 
Wojtkowi co tydzień porcji gwarowych 
słów, z których on tworzył hybrydowe 
wierszyki, (połączenie gwary i języka 
literackiego). Było to zabawne, a Jurek 

DZIĘKUJEMY CI JURKU, ŻE BYŁEŚ...
mający poczucie humoru kolekcjonował 
je. Wojtek za naukę i przychylną krytykę 
rewanżował się filmikami, które nagrywał 
jeżdżąc rowerem po wiślańskich groniach, 
niedostępnych ostatnio dla Jurka. Mógł 
dzięki temu wirtualnie poznawać zmiany 
jakie zaszły w górach. Nie zawsze był 
z tych zmian zadowolony, szczególnie 
wtedy gdy dotyczyło to jego ukochanej 
góry Bukowej.

Na piątkowe spotkania w Galerii Rynek 
Jurek często przynosił ciekawe mate-
riały faktograficzno - fotograficzne do 
skanowania lub wydrukowania, które 
wykorzystywane były w lokalnych wy-
dawnictwach. Mogliśmy na bieżąco za-
poznawać się z pozycjami wydawanymi 
przez Galerię  no i zawsze w otoczeniu 
wspaniałych dzieł artystów z coraz to 
wyższej półki.

Dziękujemy za ciepłe, rodzinne spot-
kania w domu u Kufów, dosmaczane 
amoletami tworzonymi artystycznie przez 
Zosię, żonę Jurka.

Dziękujemy Ci Jurku, że byłeś.
Andrzej Piechocki, Zbyszek Niemiec, 

Kazik Heczko i Wojtek Piechocki

Uroczystość w gronie przyjaciół z Ustronia po wręczeniu Trzech Smreków. Wisła wrzesień 
2021 r. Fotografia wykonana przy pomocy aparatu mieszkowego na kliszy ciętej o wymiarach 
5x4 cale.                                                                                                      Fot. W. Piechocki

• 23 września o godz. 17.00 w sali kinowej Sanatorium Rów-
nica odbędzie się spotkanie autorskie z Marcinem Wojdakiem 
– fotografem, twórcą profilu Cosmoderna architekturze powojen-
nego modernizmu, autorem książki „Ostatni turnus. Pocztówki 
z wczasów PRL-u”.

• 25 września o godz. 13.00 - 15.00 w Bacówce przy górnej 
stacji Kolei Linowej na Poniwcu odbędą się zajęcia rękodziel-

nicze z wełny, gawęda góralska o pasterstwie, wirtualna podróż 
po Karpatach. Poczęstunek: degustacja serów, herbatka z be-
skidzkich zielin. Warsztaty poprowadzi Aneta Okupska Pońc.

• 30 września o godz. 15.00 odbędzie się spacer architektonicz-
ny po dzielnicy Jaszowiec z Mateuszem Bieleszem - pomysło-
dawcą i scenarzystą filmu o Uzdrowisku. Zbiórka ul. Wczasowa 
9 dawny hotel Colonia.

• 30 września o godz. 18.00 w sali kinowej Sanatorium 
Równica odbędzie się pokaz filmu: "Uzdrowisko. Architektura 
Zawodzia". Film dokumentalny o jednej z największych in-
westycji służby zdrowia w PRL-u, modernistycznej dzielnicy 
uzdrowiskowej. Film opowiada o idei architektów, p jej wcielaniu 
w życie, o wyjątkowym krajobrazie Ustronia.

Projekt dofinansowany ze środków Działaj Lokalnie.
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Dr n. med. Bartosz Skwarna.    Fot.  PAKS

RUCH
ZDROWA DIETA
REHABILITACJA

 
Serce należy do najważniejszych  
i najbardziej pracowitych orga-
nów – bez przerwy pompuje krew 
do naczyń krwionośnych. Kiedy 
nieprawidłowo funkcjonuje osła-
bia się cały organizm. Jak mówi, 
dr n. med. Bartosz Skwarna, or-
dynator oddziału Polsko-Amery-
kańskich Klinik Serca w Ustroniu, 
Grupa American Heart of Poland 
– jednym z naszych filarów jest 
edukacja społeczności i zwrócenie 
szczególnej uwagi na najważniejsze 
zagrożenia zdrowia na progu XXI 
wieku: miażdżycę, nadciśnienie 
tętnicze. Choroby układu krążenia, 
a wśród nich choroba wieńcowa, 
są najczęstszą przyczyną zgonów  
w Polsce — zarówno wśród kobiet jak  
i mężczyzn, dlatego tak ważne jest 
szerzenie wiedzy o schorzeniach 
kardiologicznych.

W Europie choroby układu sercowo-
-naczyniowego, przede wszystkim miaż-
dżyca tętnic - to najczęstsze przyczyny 
zgonów. Wpływa na to źle dobrana 
dieta, mała aktywność fizyczna, stres  
a również brak badań diagnostycznych 
i profilaktyki.

– Regularna aktywność fizyczna wzmac-
nia mięsień sercowy – serce wydajniej 

pompuje krew oraz pracuje wolniej i efek-
tywniej, co w efekcie obniża ciśnienie 
tętnicze. Sport wpływa na elastyczność 
naczyń krwionośnych, zmniejsza stężenie 
LDL, zwiększa ilość dostarczanego tlenu 
do tkanek i narządów. Regularna aktyw-
ność u osób zdrowych jest skuteczną formą 
profilaktyki nadciśnienia. Natomiast osoby 
mające problemy z wysokim ciśnieniem, 
powinny przed rozpoczęciem ćwiczeń 
skontaktować się z lekarzem, zwłaszcza 
gdy w spoczynku pomiar ciśnienia tętni-
czego przekracza górną granicę 140/90 
mmHg – wyjaśnia doktor Skwarna.

Zdrowa dieta dla serca.
– Unikajmy przetworzonych produktów, 

ponieważ to nasycone kwasy tłuszczowe 
i cholesterol, wpływają na rozwój miaż-
dżycy, i zwiększają ryzyko wystąpienia 
zawału serca. Sól obciąża układ krąże-
nia, istotnie podwyższa ciśnienie tętnicze  
i może zwiększać ryzyko wystąpienia 
niewydolności serca. Dieta powinna być 
bogata w kwasy omega-3 są np. ryby mor-
skie, takie jak makrela, śledź lub łosoś, 
tłuszcze pochodzenia roślinnego i orzechy 
oraz chude mięsa. Powinniśmy pamiętać  
o owocach i warzywach, optymalnie w jak 
najmniej przetworzonych formach. Dla 
serca szczególnie ważny jest wapń, magnez 
i potas – mówi doktor Skwarna.

Najbardziej dostępnym badaniem kon-
trolującym pracę układu krążenia jest 
pomiar ciśnienia tętniczego. 

– Ciśnienie najlepiej mierzyć dwa razy 
dziennie (rano i wieczorem). Pomiar powi-
nien odbywać się w warunkach spoczyn-
kowych. Nie mierzymy ciśnienia tuż po 
jedzeniu, wysiłku, zdenerwowaniu, czy też 
wypaleniu papierosa. Badana ręka powinna 
być podparta i znajdować się na wysokości 
serca. Rękaw zakładamy na nagie ramię. 
Podczas badania nie należy rozmawiać – 
wyjaśnił doktor z Polsko-Amerykańskich 
Klinik Serca.

Badaniem profilaktycznym, szczególnie 
związanym z zapobieganiem chorobom 
serca, jest lipidogram. Polega na określe-
niu stężenia cholesterolu i trójglicerydów 
we krwi.

– Cholesterol to związek tłuszczowy, 
który wchodzi w skład błon komórkowych, 
potrzebny do wytwarzania hormonów 
sterydowych, witaminy D oraz kwasów 
żółciowych. Cholesterol wspomaga funk-
cjonowanie mózgu i komórek nerwowych, 
bierze udział w trawieniu tłuszczów. Nasz 
organizm samoistnie wytwarza cholesterol, 
a my dostarczamy go także z jedzeniem 
– gdy jest go za dużo, odkłada się m.in.  
w ściankach naczyń krwionośnych, skut-
kiem jest utrudniony przepływ tlenu i sub-
stancji odżywczych do komórek, natomiast 
całkowite zablokowanie tętnicy serca, daje 
w efekcie zawał – informuje doktor. 

Pierwszą wizytę u kardiologa warto 
odbyć profilaktycznie po 30 roku życia. 

Światowy Dzień Serca (World Heart Day) jest obchodzony corocznie w ostatnią niedzielę września. 
Pierwsze obchody tego wydarzenia odbyły się 24 września 2000 roku, zatem już 22 lat temu!

Już od 10 września ponownie 
zapraszamy na 

BADANIA LABORATORYJNE
 W SOBOTY 

LABORATORIUM W USTRONIU 
UL. STAWOWA 2A

Pobieranie materiału: 8.00-10.00
Laboratorium czynne: 8.00-12.00

L A B O R AT O R I U M

www.med-lab-suchanek.pl

WRACAMY W SOBOTY!
38/2022/2/R

Pierwsze EKG należy wykonać po 20. 
roku życia. 

– Wizyta u kardiologa okazuje się ko-
nieczna, jeśli pojawiają się takie symp-
tomy, jak: nawracający ból, pieczenie 
lub wrażenie ucisku w klatce piersiowej; 
powtarzające się uczucie uderzenie krwi 
do głowy; omdlenia i zasłabnięcia; znaczny 
spadek formy i słaba wydolność fizyczna; 
duszności (także po wysiłku fizycznym, 
jeśli ich natężenie wydaje się niepokojące), 
odczuwalne zmiany w rytmie serca, obrzę-
ki twarzy i kończyn, zadyszka – zwrócił 
uwagę Skwarna.

Przy schorzeniach kardiologicznych nie 
można zapomnieć o rehabilitacji.

– Program Rehabilitacji Kardiologicznej 
w Uzdrowisku Ustroń skierowany jest 
do osób, które zmagają się z wszelkiego 
rodzaju chorobami układu krążenia. Jest 
wszechstronnym i kompleksowym działa-
niem, mającym na celu ułatwienie procesu 
zdrowienia i poprawę sprawności psycho-
fizycznej pacjenta. Jest prowadzony przez 
wysokiej jakości fizjoterapeutów, ale także 
pełnego zaplecza specjalistów w zakresie 
Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, a tak-
że logopedów, dietetyków i psychologów.

Święto Światowy Dzień Serca (World 
Heart Day) zostało ustanowione z inicjaty-
wy Światowej Federacji Serca, czyli World 
Heart Federation.   

38/2022/3/R



22 września 2022 r.    9

DIALOG NA PRZYSZŁOŚĆ

W trzeci weekend września odbyła się 29. edycja polskiej akcji „Sprzątanie świata”, orga-
nizowanej przez Fundację „Nasza Ziemia”. W 2022 roku promował ją sugestywny plakat 
Pągowskiego i hasło „Wszystkie śmieci są nasze”. W Ustroniu wiele osób ma na tę sprawę 
trochę inny pogląd, twierdząc, że śmieci są „ich”, czyli turystów. Na szczęście jest też wielu 
takich, dla których kluczowa jest nie sprawa winy, kamienia, źdźbła i belki, tylko czystość 
w naszym mieście. W piątek zaopatrzeni w rękawiczki i worki uczniowie czwartych klas 
Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 zajęli się pod opieką nauczycieli zbieraniem śmieci na 
bulwarach nadwiślańskich. W sobotę odbyła się tradycyjna akcja sprzątania Polany, w której 
wzięli udział uczniowie z rodzicami i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami 
Przedszkolnymi w Polanie, członkowie Zarządu Osiedla Polana oraz radny Damian Ryszawy.

Po raz dziewiąty odbyła się uroczystość 
upamiętniająca tragiczne wydarzenie jakim 
było spalenie ustrońskiej synagogi przez 
Niemców. Jest to okazja do przywołania 
pamięci o lokalnej społeczności żydow-
skiej, ale także propagowania dialogu 
międzykulturowego międzyreligijnego 

oraz promowanie historii i zróżnicowa-
nego dziedzictwa kulturowego Śląska 
Cieszyńskiego, jak stwierdza organizator 
wydarzenia Christian Jaworski. Patronat 
honorowy nad wydarzeniem objął Miro-
sław Suchoń, poseł na Sejm RP.

Z radością można było zaobserwować, 

że pomimo kapryśnej aury w obchodach 
wzięło udział naprawdę wielu mieszkań-
ców miasta i okolicy. Sławomir Pastuszka, 
przewodniczący katowickiej Gminy Ży-
dowskiej na swoim fejsbukowym profilu 
napisał: Uroczystość, corocznie z piety-
zmem organizowana przez Instytut Śląska 
Cieszyńskiego, to nie tylko okazja do od-
dania czci dawnym obywatelom Ustronia, 
którzy zginęli w trakcie Holokaustu, ale 
przeze wszystkim – poprzez pielęgnowaną 
przez nas pamięć – możliwość dania kolej-
nym pokoleniom świadectwa o ludziach, 
których z nami dzisiaj już nie ma.

Wydarzenie rozpoczęło się dźwiękiem 
szofaru – żydowskiego rogu ceremonial-
nego, a całemu wydarzeniu towarzyszyła 
oprawa artystyczna z utworami muzyki 
żydowskiej. Na skrzypcach zagrała Oliwia 
Smyk, natomiast grą na saksofonie wyda-
rzenie uświetnił Daniel Cieślar, z kolei na 
gitarze zagrał Szymon Śliwka.

Podczas uroczystości głos zabrali: Chri-
stian Jaworski prezes Instytutu Śląska 
Cieszyńskiego, Przemysław Korcz bur-
mistrz Miasta Ustroń, Dorota Wiewióra 
przewodnicząca Gminy Wyznaniowej 
Żydowskiej w Bielsku-Białej, Sabina 
Kubica asystentka posła na Sejm RP Mi-
rosława Suchonia. Ekumeniczne modlitwy 
zmówili: Sławomir Pastuszka z Gminy 
Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach, 
ks. Dariusz Lerch z Parafii Ewangeli-
cko-Augsburskiej w Ustroniu, ks. Rafał 
Dendys z Parafii Rzymskokatolickiej św. 
Klemansa w Ustroniu, pastor Wiesław 
Kulawiec z Kościoła Zielonoświątkowego  
i pastor Jacek Sobieralski z Chrześcijań-
skiej Wspólnoty Życie i Misja. 

Christian Jaworski mówił: – Ustrońskiej 
Synagogi już nie ma, tak samo jak nie 
ma już dawnej ustrońskiej społeczności 
żydowskiej, ale dopóki my o niej pamięta-
my, to oni, żydowscy mieszkańcy naszego 
miasta wciąż żyją w naszej świadomości. 
Dzisiaj stoi tutaj niemy pomnik, a w na-
szej Ojczyźnie panuje pokój, lecz to od 
nas wszystkich zależy czy dopuścimy, 
aby historia kiedykolwiek zatoczyła koło. 
To od nas zależy, czy w naszym państwie 
znajdzie się miejsce dla wszystkich oby-
wateli, a także dla obcych bez względu na 
dzielące nas różnice. Musimy pamiętać do 
czego prowadzi pogarda wobec drugiego 
człowieka, nienawiść, a nade wszystko 
bierność wobec zła! Nie bądźmy więc bier-
ni ale pamiętajmy i wyciągajmy wnioski  
z historii. Nie pozostawajmy nigdy obo-
jętni wobec krzywdy niewinnych, nie-
szczęścia i zła.

– Nie możemy zatrzymywać się tylko 
na tragicznej historii. Ta uroczystość ma 
nas także skłaniać do skierowania wzroku 
w przyszłość, a budować możemy ją na 
dialogu. Dlatego już niebawem podpi-
szemy umowę partnerską z miastem Eliat  
w Izraelu. Dzięki temu chcemy budować w 
Ustroniu społeczność, która na pewno na 
tym skorzysta – zapewnił burmistrz Prze-
mysław Korcz. Duży wkład w przyszłe 
partnerstwo uzdrowisk włożył  Henryk 
Wieja.

 Na koniec wydarzenia zaproszone dele-
gacje zapaliły znicze i złożyły kwiaty pod 
pomnikiem.                    Mateusz Bielesz

Uroczystość rozpoczęła się dźwiękiem szofarów.                                              Fot. M. Bielesz

Sprzątanie w Polanie...

... i na bulwarach. 
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BIBLIOTEKA POLECA tel. 33-854-23-40 
www.biblioteka.ustron.pl

(katalog online)

Berenika Lenard, 
Piotr Mikołajczak 

„Szepty kamieni. Historie 
z opuszczonej Islandii”

Książka ukazuje nieznane, nieopisywane 
w przewodnikach oblicze Islandii. Nicze-
go nie ujmując jej urokowi, dopowiada 
niedopowiedziane historie miejsc i ludzi.
Odkąd Berenika Lenard i Piotr Mikołaj-
czak osiedlili się na Islandii, starają się 
poznać prawdziwe życie w kraju, który 

kusi i zachwyca surowym pięknem, ale też wiele wymaga od swoich 
mieszkańców. Przemierzają wyspę w poszukiwaniu opuszczonych miejsc, 
rozmawiając z tymi, którzy pozostali i pamiętają.

Madeline Martin
„Ostatnia księgarnia 

w Londynie”
Powieść inspirowana prawdziwymi losami 
kilku londyńskich księgarni, które przetrwały 
niemieckie naloty. Grace Bennett wraz ze 
swą przyjaciółką przyjeżdża do Londynu kilka 
tygodni przed wybuchem wojny. Znajduje 
pracę  w zakurzonej księgarni usytuowanej 
w centrum Londynu. Zaczynają się naloty 
na miasto, a kobieta odkrywa ponadczasową 
moc powieści, która jest w stanie zjednoczyć 

ludzi w trudnym czasie. Podczas gdy w powietrzu rozgrywa się walka  
o przetrwanie Anglii, w samym sercu miasta literatura pozwala przetrwać 
wielu osobom.

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.

Nasze targowisko w piątek jest miejscem nie tylko zakupów, ale 
również okazją do spotkania ze znajomymi i możliwością wymiany 
poglądów. Znam kilka pań, które zasady ekologiczne, a przede 
wszystkim zero marnowania jedzenia i ukierunkowanie na zaku-
py, z których powstaje jak najmniejsza ilość śmieci wprowadzają 
na co dzień w czyn. Mają więc sporo dylematów przy segregacji 
odpadów, bo producenci opakowań często nie są zainteresowani 
recyklingiem i szkoda, że nie ma w tej dziedzinie odgórnych prze-
pisów jak w innych cywilizowanych państwach. Mam nadzieję, 
że wreszcie doczekamy się takich zasad, by wytwórcy opakowań 
byli zmuszeni do ich produkcji z jednolitych materiałów, a przede 
wszystkim ich minimalizacji.

NIE WIEM GDZIE

RECYKLING 
wspólny interes

PYTANIE KONKURSOWE NR 33:
Proszę podać przykład opakowania, 

które pasuje do hasła „Nie wiem gdzie”.
 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 30 września.*       

ROZWIĄZANIE KONKURSU NR 31:
Nagrodę Kubek z logiem Gazety Ustrońskiej lub widokiem 
Ustronia otrzymuje: * Estera Gawlas z Ustronia.

 Ostatnio jedna z takich autentycznych ekolożek zaproponowała, 
aby do altanek na segregowane odpady dołączyć jeszcze jeden 
kubeł z napisem „Nie wiem gdzie”, bo ona często ma takie dyle-
maty. Cóż, być może ją nieco zawiodłam, ale zaproponowałam by 
takie opakowania wielomateriałowe, których nie można rozdzielić 
przeznaczać do odpadów zmieszanych. Widać było jednak gdy  
z przejęciem przekazywała tę propozycję, że autentycznie leży jej 
ta sprawa na sercu. Takie osoby należy doceniać, bo one stanowią 
awangardę grona świadomych konieczności dbania o środowi-
sko naturalne, a jednym z najważniejszych postulatów, które  
z przekonaniem stosują, to zmniejszenie używania plastiku, bo 
w naszym kraju w większości nie podlega on recyklingowi, czyli 
ponownemu użyciu. 

Z takich ulicznych rozmów wiem, że sporo osób interesuje 
się tą rubryką, a jedna z pań, proszę mi wierzyć, powiedziała, że 
lekturę gazety od niej właśnie rozpoczyna! Tym bardziej czuję się 
zakłopotana, bo mimo, że staram się być wyczulona na kwestie 
ekologii i sporo czytam na ten temat w internecie, daleko mi do 
znawcy tematu. A zatem proszę wszystkich Czytelników zainte-
resowanych tą rubryką, aby spróbowali podjąć jakiś problem z tej 
dziedziny i napisali co w sprawach ekologicznych budzi Państwa 
zainteresowanie czy wątpliwości. Czekam na choćby krótkie 
wypowiedzi lub chociaż wskazanie problematyki, którą warto 
podjąć i z góry dziękuję za pomoc.                Lidia Szkaradnik

MDK Prażakówka informuje, że zostało jeszcze sporo wolnych 
miejsc na zajęcia manualne, plastyczne oraz w mażoretkach.  
W grupach tanecznych (taniec nowoczesny, streetdance, brea-
king) zostały ostatnie wolne miejsca.

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt As zwraca się z prośbą do 
mieszkańców Ustronia o przekazanie mięciutkich, lekkich ko-
cyków. Nie jest istotna ich wielkość, ważne jest to, żeby były 
mięciutkie i bardzo dobrze sprawdzają się np. te ze 100% po-
liestru. Jak wyjaśnia Alicja Cieślar, prezes Stowarzyszenia po-
trzeba bardzo dużo takich kocyków, ponieważ zbliża się zima,  
a pod opieką AS-a stale przebywa spora gromadka mruczków. Na peł-
nych obrotach funkcjonuje Koci Kącik, a dodatkowo Stowarzyszenie 
już wkrótce otwiera Dom Kota, w którym znajdzie schronienie kolej-
ne kilkanaście kotów. Na zdjęciu Kotek Poziomka grzeje się otulony 
miękkim kocykiem.                                                              Fot. AS
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Po naszymu...

W dawnym Ustroniu

robiym tam zakupy u kochanych rolników, kierych łod lat 
już wszyscy klijynci dobrze znajóm, a ponikierzi jak robióm 
zapasy na zime, to jeżdżóm na gospodarstwo i na miejscu 
kupujóm co jim trzeja. A nie wszyscy śnich sóm ustrónio-
kami, nikierzy majóm do Ustrónio szwarny koniec cesty.  
Łoni prowie calutki rok majóm łobowiónzki. Uprawiajóm 
ziymie, siejom, sadzóm, podlywajóm (dyć łostatnimi roki, to 
deszcza bardzo nie uświadczysz), wybiyrajóm chwasty, nisz-
czóm szkodniki (a gor ty przebrzidłe ślimoki) i tak naokoło. 
A w pióntek muszóm stować kole czwortej, coby wszycki towar 
pozbiyrać, zapakować, a ponikierzy aji w czwortek już se to 
przirychtujóm. Potym na targu stoć na słóńcu czy w deszcz, to 
doista je procny zarobek. Prowda, nie kożdy se woży to zdrowe 
jedzyni i kupi cosi byle kaj, ale jo se nie wyobrażóm torgu bez 
tych przezocnych i kochanych rolników. Serdecznie dziynkujym 
za tyn całoroczny trud i życzym moc zdrowio, cobyście jeszcze 
przez dłógi roki nas żywili.                         Staro ustrónioczka

Ludeczkowie mili
Byłach dzisio jako w kożdy pióntek na torgu, bo nabywóm 

tam wszelijaki jedzyni. Nie jyno to co na polu urośnie, ale 
też aji wajca, mlyko, masło i śmietónke. Tóż ze dwa razy,  
a ponikiedy aji trzi  chodzym z pełnymi taszkami tam 
a haw. Je to wielki dobrodziejstwo dlo wszyckich, co 
se cynióm dobróm, zdrowóm żywność, kieróm kupujy-
my łod zaprzijaźniónych rolników, a jim sie należóm 
wielucne dzięki. Też uprawióm kónsek pola, ale nie 
wszycko tam mi urośnie. Ponikiedy aji cosi rozdóm, 
tóż nima tak źle, nó przeca nie tela tego uprawiym, 
coby rodzine wyżywić. Tóż w pióntek już ło szóstej 

W ostatnich dniach pogoda wprawdzie nie rozpieszcza, 
ale prezentowane dziś zdjęcie przenosi nas w gorące klimaty 
lipca 1951 r. Wesołe towarzystwo pozuje tutaj w miejscu 
ważnym dla historii naszej miejscowości, określanym jako 
Wellenbad, czyli kąpielisko z falami. Pierwszy zakład wo-
doleczniczy w górnym Ustroniu powstał w połowie XIX w.,  
w miejscu tartaku, usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie 
młyna rodziny Kralów. Tartak ten mieścił się na terenie dzi-
siejszego parkingu, na północ od zburzonego jesienią 2019 r. 
byłego internatu (przy obecnej ul. Słonecznej 2). W miejscu 
wspomnianego parkingu znajdował się niegdyś na Młynówce 
niezbyt szeroki sztuczny staw, piętrzący wodę. Wyprowadzono 
z niego dwie odnogi, z których prawa napędzała koła wodne 
młyna, lewa zaś tartaku. Pomiędzy tymi odnogami powstał 
rodzaj wysepki, mieszczącej drewniane zabudowania najpierw 
tartaku, później kuźnicy wodnej (należącej do infrastruktury 
założonej nieopodal w 1772 r. Huty „Klemensa”), a wreszcie 
Zakładu Kąpieli Zimnych. Oferował on lecznicze masaże 
wodne, zbudowano go w latach 1862-64, a działał do ok. 
1910 r. Pomimo rozbiórki z odkrytego, wówczas już dzikie-
go kąpieliska korzystano nadal, pluskając się w basenie pod 
wodospadem spiętrzającym wodę. Miejsce to cieszyło się tak 
wielką popularnością, iż prawie 100 lat temu, 6 lipca 1924 r., 
uroczyście otwarto nowy Wellenbad, czyli łazienki z kąpielą 
falistą, oparte na tej samej odnodze Młynówki co dawny 
Zakład Kąpieli Zimnych. Jak wspominał Otton Winecki-
-Windholz: Na Młynce też był tak zwany Wellenbad, to był 
zrobióny taki sztuczny próg, o wysokości może 2-3 m, z którego 
spadała woda i pod tym wodospadym trzimali kuracjuszy ileś 
tam minut, to był rodzaj takigo masażu wodnego. Opisywanej 
inwestycji towarzyszył nowy drewniany budynek kąpielowy, 
usytuowany analogicznie do poprzedniego, zaopatrzony  
w szyld o treści: „Najszlachetniejszą jest woda”. Pod koniec 
lat 30. XX w., w związku z rozbudową przez Karola Kieconia 
położonego w sąsiedztwie młyna, także i nowe kąpielisko 
zostało rozebrane. Lecz, jak widać na zdjęciu, historia znów 
się powtórzyła, bowiem jeszcze w latach powojennych  
w upalne dni korzystano z dawnego basenu i wodospadu, ką-
piąc się na dziko. Do dziś zachowały się w tym miejscu relikty 
pierwotnego ocembrowania kanału oraz te same co dawniej 
gatunki flory. Pełną opowieść o młynie oraz działającym przy 
nim Wellenbadzie można znaleźć w Pamiętniku Ustrońskim nr 
23. Prezentowaną fotografię udostępnił kolekcjoner Bronisław 
Miech, którego zbiory i możliwości są, jak widać, nieogra-
niczone.                   Alicja Michałek, Muzeum Ustrońskie
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Jesienią w dni targowe to miejsce jest 
wyjątkowo urodziwe i bogate w różno-
rodne dary natury. Wprost urzeka i kusi 
smakowitymi plonami, które na straganach 
są na wyciągnięcie ręki. Niepowtarzalny 
klimat targowiska tworzą jednak przede 
wszystkim ludzie, sprzedawcy i klienci. 
Wokół straganów od lat w tym samym 
miejscu czekają handlowcy na stałych 
czy okazjonalnych kupujących, a zain-
teresowani od rana spieszą z torbami po 
sprawunki, bo latem już przed szóstą jest 
czynnych sporo stoisk. I właśnie o tej 
wczesnej porze uważny obserwator może 
zachwycić się wyjątkową wspólnotą sprze-
dawców. Tam niemal wszyscy doskonale 
się znają, mówią sobie po imieniu, uśmie-
chają się serdecznie i przekazują codzien-
ne wiadomości. Rytuałem jest poranna 
kawa, którą wspólnie noszą z sąsiednich 
sklepów, gdzie gotują wodę. Solenizanci 
częstują ciastem, a ono nieraz pojawia się 
bez szczególnej okazji. Przyjeżdzający  
z wojaży dzielą się wrażeniami – po prostu 
idylla. Być może niekiedy są jakieś drobne 
nieporozumienia, ale jest to niewidoczne. 
Stali sprzedawcy doskonale znają swoich 
klientów i ich upodobania, a kupujący dążą 
najczęściej na ich stoiska. Nieraz dzięki 
cotygodniowym spotkaniom nawiązują 
się trwałe serdeczne relacje i coraz bar-
dziej świadomi konsumenci wybierają się 
po zdrowe lokalne produkty, nabierając 
z czasem zaufania do przywożących je 
rolników. 

Skoro w dni targowe przez to miejsce 
przewija się wiele osób, jest to więc ważna 
przestrzeń lokalnej wymiany towarów, ale 
również informacji i opinii, a dla niektórych 
osób zakupy na targu to jedna z niewielu 
okazji do tego, żeby z kimś porozmawiać. 
A zatem pytamy sprzedawców, którzy mają 
wieloletnie doświadczenia na tym terenie  
z czym kojarzy się im targowisko. 

Halina: Targ jest bardzo potrzebny  
i trudno sobie wyobrazić, co mogłoby go 

zastąpić. Daje pracę sporej ilości ludzi,  
a o tym jak jest popularny świadczą tłumy 
przewijające się tutaj w dni targowe. Jest to 
miejsce bardzo potrzebne dla okolicznych 
rolników, którzy sprzedają tutaj  świeże 
produkty, a także dla mieszkańców, gdzie 
mogą kupić od nich zdrową żywność. 
Można zauważyć, że stali sprzedawcy są 
w dobrych relacjach, rano wspólnie piją 
kawę, rozmawiają o wielu sprawach i two-
rzą taką miłą atmosferę. Ja również robię 
codzienne zakupy na miejscu, bo znam 
tych ludzi i mam do nich zaufanie. Ku-
puję ich roślinki z gospodarstwa, a nieraz 
wędliny od przyjeżdżających wytwórców. 
W dni targowe w takiej gromadzie często 
spotyka się znajomych. Targ przyciąga 
ludzi nie tylko na zakupy, ale również by 
porozmawiać. Ostatnio pewna pani, która 
była tu przed pandemią zainteresowała się 
„Gazetą  Ustrońską” z opisem dożynek, 
pytała również o sprzedawców, których 
zapamiętała, bo robiła u nich zakupy. Ta-
kich osób zdarza się więcej.  

Kasia i Janusz: Handlujemy na tym 
targu od ośmiu lat, a dojeżdżamy z okolic 
Cieszyna. Lubimy to miejsce, bo ludzie są 
bardzo przyjemni. Mamy stałych fajnych 
klientów, którzy chętnie u nas kupują, bo 
wiedzą że będą dobrze obsłużeni. To są nie 
tylko mieszkańcy Ustronia, ale również 
wczasowicze, którzy przyjeżdżają po kilku 
latach i nas pamiętają. Stali sprzedawcy są 
tutaj na targu najczęściej w dobrych wza-
jemnych relacjach, chociaż jest to miejsce 
pracy i trzeba mieć na uwadze swój interes. 
Natomiast sporym problemem są stoiska 
handlowe, które nie chronią ani sprzedaw-
cy, ani towaru podczas deszczu. Można 
by stworzyć zabezpieczenia z tyłu i jakieś 
rolety  rozsuwane z przodu, które bardzo 
ułatwią pracę. Rozumiemy, że miasto nie 
ma funduszy, ale my też częściowo par-
tycypowalibyśmy w kosztach. Na razie 
większość stoisk zabezpiecza się przez 
deszczem foliami, ale jest to nieestetyczne 

NA TARGU JAK W RODZINIE

i nie zawsze skuteczne, bo podczas ulewy 
woda z folii spływa na klientów i na towar. 

Wielkim problemem jest nieodpowied-
nie zabezpieczenie parkingów dla sprze-
dawców. Wiadomo, że miejsc parkin-
gowych jest za mało, więc klienci staną 
na zapleczu naszych stoisk i zostawią 
samochód nawet na kilka godzin, a gdy 
przyjedziemy mamy wielki problem, by 
towar rozładować. Co prawda jest tu 
informacja, że w dni targowe te miejsca 
są przeznaczone dla sprzedających, ale 
mało kto tę niewielką tabliczkę zauważa  
i często nie jest ona respektowana. Wydaje 
nam się, że skoro płacimy codziennie 17 
zł za jedną budę, a w dni targowe 30 zł, 
to miasto ma z tego dochody i powinno 
też o nas dbać. Ponadto płacimy mia-
stu kwartalnie 240 zł za jedno stoisko  
(a mamy dwa), żeby je sobie zabezpieczyć. 
Choć mamy sporo znajomych, nieraz za-
przyjaźnionych klientów, bo staramy się 
sprzedawać towar z najniższą marżą, to 
naprawdę nie jest łatwo.

Marysia i Danka: Każda z nas jeździ 
tu na targ z mężem od co najmniej dwu-
dziestu lat. Sprzedajemy swoje plony  
z gospodarstw i  w Ustroniu i w Skoczowie, 
gdzie mamy bliżej. Wolimy jednak handlo-
wać tu w Ustroniu, bo są tutaj milsi ludzie, 
mamy tu liczne grono swoich klientów,  
a poza tym przedtem była tutaj niższa 
opłata targowa, bo teraz w piątki i soboty 
jesteśmy z niej w Ustroniu zwolnieni. 
Miło nam się pracuje, gdyż jest bardzo 
sympatyczna atmosfera, ale tak już jest 
wszędzie i w Ustroniu, i w Skoczowie. 
Po prostu jesteśmy zgrani jak rodzina. 
Myślę, że klienci też są z naszego towaru 
zadowoleni, bo staramy się zawsze spełnić 
ich oczekiwania.

Grzesiu: Handluję w dni targowe, a jest 
to jakaś odskocznia od pracy na gospodar-
stwie, więc fajnie się tu sprzedaje. Jeżdżę 
przez cały rok z owocami i jarzynami aż 
do wyczerpania zapasów, a poza tym mam 
też jajka, bo hodujemy kury. Z handlują-
cymi jesteśmy w koleżeńskich relacjach  
i chętnie rozmawiamy o wielu codziennych 
sprawach. Odwiedza mnie liczne grono 
stałych klientów, którzy cenią moje plony  
i mam satysfakcję, że nieraz przed sto-
iskiem stoi długa kolejka chętnych po 
zakupy.  

Piotr: Tak w ogóle to tu jest w porządku 
i w miarę zadbane. Klienci są też raczej 
mili w porównaniu do innych miejsc,  
a handluję jeszcze w Bielsku i Skoczo-
wie. Nie ma teraz klasyfikatora grzybów,  
a kiedyś była pani zatrudniona przez Urząd 
Miasta. Ja akurat mam atesty, bo je pozy-
skuję ze skupu. 

*    *    *
Pozostali handlujący, którzy przysłu-

chiwali się rozmowom też podkreślali, że 
stoiska powinny być bardziej zabezpieczo-
ne od deszczu i wiatru, co potrzebne jest 
zwłaszcza jesienno-zimową porą. Kilka 
osób zwróciło również uwagę na problemy 
z parkingami. Kto pierwszy przyjedzie, to 
solidarnie zabezpiecza miejsca postojowe 
dla sąsiadów. To bardzo miłe i świadczy 
o serdecznych relacjach, ale nie jest to 
właściwe rozwiązanie sprawy. Wszyscy 
podkreślali, że targowisko jest bardzo po-
trzebne.                       Lidia Szkaradnik

 

Produkty własne rolników cieszą się dużym zainteresowaniem.                           Fot M. Niemiec

(cd. ze str. 1)
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Ostatniej niedzieli ustrońscy szczy-
piorniści zainaugurowali drugoligowy 
sezon 2022/23 i to od razu z przytupem, 
bowiem ich premierowym rywalem byli 
spadkowicze z pierwszej ligi. Z tego 
powodu bitym faworytem tego meczu 
byli bardziej doświadczeni oraz ograni 
na wyższym poziomie rozgrywkowym 
przyjezdni z Rudy Śląskiej. Podopieczni 
trenera Piotra Bejnara odważnie i bez 

żadnych kompleksów weszli w to spot-
kanie, skutecznie dotrzymując kroku 
faworytom. Co prawda po pierwszej 
połowie z dwubramkowego prowadzenia 
cieszyli się goście, jednak po zmianie 
stron ustronianie ruszyli do odrabiania 
strat i w 39. minucie dopięli swego obej-
mując skromne prowadzenie. Niestety,  
w ostatnim fragmencie meczu większym 
spokojem, doświadczeniem oraz wyra-
chowaniem popisali się przyjezdni i to 
oni w ostatnich akcjach przechylili szalę 
zwycięstwa na swoją korzyść. Pomimo 
niekorzystnego wyniku postawa ustro-
nian mogła się podobać, a ich ambitne 
nastawienie stanowi dobry prognostyk 
przed kolejnymi meczami.

MKS Ustroń reprezentowali (w na-
wiasie liczba bramek): Jan Cieślar, Piotr 
Browarczyk – Szymon Gogółka (8), 
Mateusz Cieślar (5), Marcin Białkowski 
(3), Piotr Gawlas (3), Artur Kwolek (2), 
Aleksander Bejnar (2), Krzysztof Bielesz 
(1), Przemysław Polok, Łukasz Szczęs-
ny, Wojciech Chmura, Łukasz Gogółka, 
Marcin Siekierka, Dominik Siekierka.

                                Arkadiusz Czapek

OPTYMISTYCZNA INAUGURACJA
II LIGA MKS Ustroń – SPR Grunwald Ruda Śląska 

24:30 (13:15)

1 AZS AGH II Kraków 1 3 40:21
2 SPR Górnik Zabrze 1 3 43:28
3 SMS ZPRP III Kielce 1 3 36:23
4 HLB Tężnia Busko-Zdrój 1 3 28:16
5 MOSiR Bochnia 1 3 39:30
6 SPR Grunwald Ruda Śl. 1 3 30:24
7 MKS Ustroń 1 0 24:30
8 UKS SMS Wybicki Kielce 1 0 30:39
9 Hutnik Kraków Handball 1 0 16:28
10 SUMKS Jedynka Myślenice 1 0 23:36
11 UKS 31 Rokitnica Zabrze 1 0 28:43
12 SPR Stal Mielec 1 0 20:41
- KS Vive II Kielce 0 0 0:0

II LIGA GRUPA 4

1 LKS Unia Turza Śląska 18 16:4
2 KS Polonia Łaziska Górne 17 13:2
3 MRKS Czechowice-Dziedzice 16 11:4
4 TS Podbeskidzie II BB S.A. 14 16:4
5 GKS Gwarek Ornontowice 12 13:14
6 KP GKS II Tychy S.A. 10 9:8
7 LKS Czaniec 10 10:10
8 KS ROW 1964 Rybnik 9 14:13 
9 LKS Błyskawica Drogomyśl 9 9:9
10 KS Spójnia Landek 8 16:12
11 LKS Decor Bełk 7 10:11
12 MKS Lędziny 6 8:15
13 Unia Racibórz Sp. z o.o. 6 10:18
14 LKS Orzeł Łękawica 5 7:14
15 KS Kuźnia Ustroń 4 7:19
16 LKS Drzewiarz Jasienica 3 7:19

  

IV Liga (Śląsk - grupa II)

 KS Kuźnia Ustroń - KS Decor Bełk - 2:1

FIEDOR ZAGRAŁ Z NUMEREM 9

Wreszcie w 7. kolejce zmagań o mistrzo-
stwo w IV lidze gr. II Kuźnia przełamała 
ciąg porażek. 17 września podopieczni 
Ryszarda Kłuska pokonali zespół KS De-
cor Bełk, choć łatwo nie było. Kiedy w 17 
minucie napastnik drużyny gości  umieścił 
piłkę w siatce naszej bramki, kibice mieli 
jak najgorsze przeczucia i obawiali się 
kolejnej porażki. Jednak Kuźnicy zdołali 
wyrównać jeszcze przed przerwą, a w 64. 
minucie meczu szala zwycięstwa osta-
tecznie przechyliła się na naszą stronę. 
Piłka nożna to gra zespołowa, ale bramki 
idą na konto strzelca. Dodajmy, że w tym 

meczu jednego strzelca. Pierwsze ligowe 
zwycięstwo zawdzięczamy młodemu za-
wodnikowi pochodzącemu z Koniakowa, 
wychowankowi Akademii Piłki Nożnej 
Góral Istebna i juniorowi Kuźni, który 
dołączył do seniorów dopiero w tym sezo-
nie. Jakub Fiedor wystąpił z numerem 9,  
z którym grał w Kuźni Adrian Sikora. 
Skład: Skocz, Pala, Michalski, Bujok, 
Wania, Hladchenko, Jaworski, Fiedor 
(Grzybek 90’), Pietraczyk, Donavan (Ze-
man 87’), Essama (Niewiadomski 85’). 
Następne spotkanie w sobotę na wyjeździe  
z GKS-em Tychy.                                           (mn)

IV LIGA

Wielkimi krokami zbliża się 43. Mię-
dzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar 
Prezesa Zarządu dra Adama Mokrysza,  
który odbędzie się już 30 października 
w Goleszowie. Wciąż można się zapisać. 
Biznesmen i miłośnika szachów, prezes 
Zarządu Mokate nie tylko sponsoruje 
festiwal „Szachy w Ustroniu łączą poko-
lenia” i zaprasza do nas mistrzów świata, 
ale przyczynił się także do reaktywacji 
szachów w sąsiedniej gminie, w której 
odbyło się ponad 160 turniejów z łącz-
ną liczbą uczestników zbliżającą się do 
8.000. Wśród tych szachistów było aż 95 
startów arcymistrzów. Stowarzyszenie 
Szachowe „Olimpia” Goleszów zrzesza 
zawodników z całego powiatu, w tym 
sporo młodych ludzi z Ustronia. Mają na 
swoim koncie wiele sukcesów, a ostatnio 
bardzo dobry start odnotowali 12 wrześ-
nia w Turnieju Szachowym z okazji Dni 
Czechowic-Dziedzic.

W grupie B (dzieci do lat 14) 1. miej-
sce zdobył Krzysztof Niemczyk, uczeń 
Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 
w Ustroniu. 10. miejsce zajął jego brat 
Wiktor Niemczyk (SP-2), 12. była Nikola 
Herezy (SP-6), 13. Blanka Niemczyk (sio-
stra Krzysztofa, również z SP-2). 

18 września Krzysztof Niemczyk znów 
zwycięża w swojej kategorii, tym ra-
zem Międzynarodowy Turniej Szachowy 
Gwarkowski Rapid U-14 w Tarnowskich 
Górach.                                            (mn)

ZWYCIĘŻA

Krzysztof Niemczyk.
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www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY – USTROŃ. 33-854-
53-98.

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

Cyklinowanie bezpyłowe par-
kietów, desek. Odnawianie 
schodów. 666-989-914.

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

Usługi stolarskie,  meble  
z drewna do wnętrz, altanki, 
wiaty, domki narzędziowe, 
meble ogrodowe, domki dla 
dzieci, place zabaw i inne, 
www.swiatzdrewna.pl 513-
263-338.

Mobilne usługi fryzjerskie  
u Kasi. Zadzwoń-przyjadę! 
505-152-958. 

Profesjonalne usługi dla senio-
rów, sprzątanie. 516-768-517.

Rehabilitacja, zabiegi fizjotera-
peutyczne, masaż, pielęgnacja 
i opieka osób starszych. Po-
południami w domu pacjenta 
na terenie Ustronia i okolic. 
728-367-543. 

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

W ROCZNICĘ AGRESJI
W 73 rocznicę agresji Związku Socjalistycznych Republik 

Sowieckich na Polskę pod Pomnikiem Pamięci przy ratuszu 
odbyła się skromna uroczystość. Kwiaty pod pomnikiem złożyli: 
delegacja Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycz-
nych z prezesem, płk. Ludwikiem Gembarzewskim urodzonym we 
Lwowie i członkiem, Michałem Kamińskim pochodzącym z okolic 
Stanisławowa, natomiast środowiska prawicowe reprezentowali 
Andrzej Georg z małżonką Elżbietą, oboje potomkowie kresowia-
ków z Wilna i Lwowa.

POETYCKI BENEFIS
Ta uroczystość urodzinowa w otoczeniu krewnych i przyjaciół 

nie była kameralna. Grono przyjaciół rozrosło się przez lata 
aktywności zawodowej, społecznej i artystycznej, rodzina po-
większyła się. Do tego stopnia, że Czytelnia Katolicka wypełniła 
się gośćmi. Tam w piątek, 14 września świętowano urodziny 
Marii Nowak. Powitanie należało do gospodarza Czytelni, ks. 
Antoniego Sapoty, proboszcza Parafii św. Klemensa, a potem 
spotkanie prowadziła Danuta Koenig, zapowiadając kolejne 
punkty bogatego programu. Najpierw przedstawiła życiorys 
jubilatki i przywołała wspomnienie swojej pierwszej pracy, gdy 
zetknęła się z Marią Nowak jako główną księgową.

NIEDZIELA NA SPORTOWO
W niedzielę 16 września przy górnej stacji Kolei Linowej 

„Czantoria” kolejna impreza, tym razem „Rodzinny Dzień 
Sportu”. Pogoda niespecjalna, pochmurnie, więc i tłumów 
nie było. Jednak na frekwencję nie można narzekać. Starto-
wali ustroniacy i przyjezdni. Byli członkowie Stowarzyszenia 
Rekreacyjno-Sportowego „Czantoria”. Wszyscy w wyśmienitych 
nastrojach. Aby te nastroje jeszcze polepszyć przygrywał zespół 
Szarpaczka z Brennej.                                              Wybrała: (lsz) 

 

10 lat temu - 20.09.2012 r.

OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

18.07-30.09  Wystawa „Modelarski świat marzeń”, Muzeum  
	 	 		 	 	 Ustrońskie
2.09-31.10  Wystawa malarstwa Andrzeja Kacperka, Galeria 
	 	 		 	 	 Rynek
23.09 godz. 17.00 Zebranie mieszkańców Nierodzimia, SP-6
23.09 godz. 17.00 Spotkanie autorskie z Marcinem Wojdakiem, 
      sala	kinowa	w	sanatorium	Równica
24.09 godz. 12-18 Zakończenie sezonu grillowego z Mistrzami  
      Polski BBQ, Rynek	 
25.09 godz. 9-13  Skarby Stela - Targi Staroci, targowisko	miejskie
25.09 godz. 17.00 Koncert zespołu Małe TGD, Kościół	Ewangelicki
26.09 godz. 9-14 Akcja krwiodawstwa, rynek
26.09 godz. 18.00 Zebranie mieszkańców Lipowca, OSP	Lipowiec
27.09 godz. 17.00 Zebranie mieszkańców Polany, SP-3	świetlica
28.09 godz. 16.00 Zebranie mieszkańców Ustroń Dolny, MDK  
	 	 		 	 	 Prażakówka
29.09 godz. 19.00 Spotkanie z dr Dominikiem Lewandowskim pt. 
      „Czy leki są cudowne”, Czytelnia	Katolicka 
1.10 godz. 15,00 Wernisaż malarstwa Stefanii Bojdy, Muzeum 
	 	 		 	 	 Ustrońskie
2.10 godz. 10.00 29 Marszobieg na Czantorię Wielką, start	rynek
2.10 godz. 12.00 Memoriał Józefa Michałka - XIV Mistrzostwa 
      Ustronia w sprintach narciarskich na nartorol- 
      kach, Aleja	Legionów
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DYŻURY APTEK
 Dyżur sobota: 8.00-20.00, niedziela: 9.00-18.00 

Apteki dyżurujące w niedziele i święta: 
24.09 Centrum  ul. Daszyńskiego 8   33 854-57-76
25.09 Centrum  ul. Daszyńskiego 8   33 854-57-76

APTEKA czynna 24 h znajduje się w Cieszynie na ul. Bobreckiej
27 (obok Kauflandu) „PRIMA”, tel. 33 858-27-65.

Nie pozwolę, żeby się zmarnowało!              Fot. M. Niemiec
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Mat w dwóch posunięciach.                                       W. Suchta           

Mokate	pobudza	myślenie!

Rozwiązanie z GU nr 36: S b8

KĄCIK SZACHOWY

50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) tkanina ze złotą lub srebrną nicią, 8) wydawana 
przez kasjerkę, 9) imieninuje w połowie lutego, 10) słynny 
polski transatlantyk, 12) opaska pełna szlachetnych kamieni, 
14) sypialnia w dworku, 15) policja po angielsku, 16) rzadka 
rzecz, 19) roślina pastewna, 22) epos grecki przypisywany 
Homerowi, 23) mieszka nad Tamizą, 24) kusi do złego.
PIONOWO: 2) zwój papieru, 3) pomysł-projekt, 4) zgrzyta  
w maszynie, 5) kłujący chwast, 6) zabytkowa część miasta,  
7) motyl, mucha, 11) mityczny zaginiony ląd, 13) wyniki mno-
żenia, 17) popularna wyspa grecka, 18) maszyna w tartaku, 
20) ziemia uprawna, 21) lepszy od węgla. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 30 września.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 36

GRZYBOBRANIE

K R Z Y Ż Ó W K A

* 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.
 

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Bronisław Mider z Ustronia, ul. 
Myśliwska. Zwycięzcę zapraszamy po nagrodę do naszej redakcji. 

Nie taki dawny Ustroń, 2011 r.                         Fot. M. Niemiec

Rejestracja
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 07:00 do 15:00
telefonicznie lub SMS 
pod specjalny numer 504 288 528

UMÓW TELEFONICZNIE 
WIZYTĘ KOMINIARSKĄ
Szanowni Państwo, od dnia 01.08.2022 r. 
wprowadzamy możliwość telefonicznego 
umówienia wizyty kominiarza.

ZAKŁAD 
KOMINIARSKI 
WASZEK 
Spółka Jawna
w Ustroniu

CZYSZCZENIE I KONTROLA 
PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Ponadto przypominamy, że kontrola przewodów kominowych to nie tylko 
kwestia komfortu i bezpieczeństwa, ale także spełnienia wymogu prawne-
go. Ustawa Prawo Budowlane art. 62 §1 pkt 1 lit. C. 
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Najmłodsi i doświadczeni zawodnicy MKS Ustroń z trenerką i burmistrzem Ustronia. 

Mistrzostwa nie odbyły się w zeszłym 
roku, a w tym połowicznie, bo w spor-
towej rywalizacji przeszkodziła pogoda.  
W niedzielę 18 września iście listopadowa 
aura potraktowała uczestników chłodem, 
wiatrem, a na koniec deszczem. Konkursu 
głównego nie udało się przeprowadzić 
do końca. 

Poranny konkurs dzieci zgromadził 
liczną publiczność, bo odbywał się  
w sali gimnastycznej Szkoły Podstawo-
wej nr 5 z Oddziałami Przedszkolnymi 
w Lipowcu. Wśród kibiców była radna  

PRZERWANE MISTRZOSTWA

PIERWSZE 
PODIUM PAWŁA

Ustroniak Paweł Wąsek po raz pierwszy stanął na podium za-
wodów w skokach narciarskich najwyższej rangi. W sobotę zajął 
2. miejsce w konkursie FIS Grand Prix w skokach narciarskich, 
który rozegrano w miejscowości Rasnov. Zajmujący 7. miejsce 
po pierwszej serii zawodnik WSS Wisła w Bułgarii przegrał 
jedynie z Japończykiem. 

Wyniki: 1. Ren Nikaido (253,4 pkt., 93,5 i 96,0 m), 2. Paweł 
Wąsek (252,5 pkt., 96,0 i 99,5 m), 6. Stefan Hula (242,5 pkt., 
97,5 i 95,5 m). Klasyfikacja Letniej Grand Prix po czterech 
konkursach: 1. Kamil Stoch (180 pkt.), 2. Dawid Kubacki (180 
pkt.), 3. Manuel Fettner (150 pkt.), 4. Paweł Wąsek (142 pkt.), 
6. Jakub Wolny (110 pkt.), 10. Maciej Kot (89 pkt.), 14. Piotr Żyła 
(66 pkt.).                                                                                (mn)

z Lipowca Bożena Piwowar oraz bur-
mistrz Przemysław Korcz. 

Najlepszy wynik wśród dzieci młod-
szych osiągnęła Wiktoria Roman (180 
cm) i zdobyła 1. miejsce. 2. miejsce 
przypadło Julii Szturc (180 cm). Wśród 
chłopców najlepszy był Mikołaj Kubala 
(200 cm), 2. miejsce zajął Antoni Ondrze-
jek (150). Dzieci starsze: 1. Maja Wróbel 
(190 cm), 2. Milena Wantulok (150). 

Druga część Mistrzostw miała się 
odbyć na boisku szkolnym, na którym 
znajduje się ładny plac zabaw, profesjo-

nalny rozbieg do skoku o tyczce i mocno 
rozkopana nawierzchnia. Trwa wszak 
remont obiektu. Organizatorzy zadbali 
jednak o wygodne miejsca dla kibiców, 
rodzice uczniów upiekli ciasta, które 
można było sobie kupić za niewielkie 
pieniądze, młodzież obsługiwała stoisko 
gastronomiczne, z głośników płynęła 
muzyka. Atmosfera była bardzo sympa-
tyczna, udało się przeprowadzić dekorację 
najmłodszych zwycięzców, trening za-
wodników biorących udział w konkursie 
głównym i kilka pierwszych skoków,  
a potem lunęło…

Magdalena Kubala – trenerka tyczkarzy 
MKS Ustroń i organizatorka Mistrzostw  
czuła się bardzo zawiedziona. Była szczęś-
liwa, gdy mimo wielu przeszkód udało 
się zorganizować imprezę, ale niestety 
nie do końca. Z przyczyn niezależnych 
jej podopieczni nie mogli powalczyć 
o mistrzowskie tytuły w rodzinnym mie-
ście, więc będą musieli zadowolić się 
sukcesami poza granicami Ustronia, a tych 
mają na koncie niemało. 

Mistrzostwa zorganizowano dzięki 
dotacji Miasta Ustroń, wsparciu firmy 
LaserWood Michała Habdasa i tajemni-
czego sponsora, który poprosił o anoni-
mowość.                     Monika Niemiec

Nie do końca tak powinny wyglądać jubileuszowe XXXV Międzynarodowe Mistrzo-
stwa Ustronia w Skoku o Tyczce o Puchar Burmistrza Miasta Ustroń, ale czasy 
mamy trudne. Dopiero na jesień udało się pozyskać dofinansowanie na organizację 
kultowych zawodów. 

Mogło być ciekawie…           Fot. M. Niemiec


