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Mamy wysyp grzybów, zwany też pojawem. Ustroniacy wracają z pełnymi koszami 
z Lipowskiego Gronia, Małej Czantorii, Dobki, niektórzy mają swoje miejsca w Ma-
lince, Wiśle Czarnym, Koniakowie. Jeśli nie wiemy, czy nasze zbiory są bezpieczne, 
możemy to sprawdzić w sanepidzie. 

Wskazał m.in. na potrzebę modernizacji 
i uzupełnienia infrastruktury placu zabaw 
przy ul. Akacjowej, na które mieszkańcy 
czekają już od 2016 roku, czyli od zeszłej 
kadencji. Realizacje w tej kadencji też 
nie powalają, bo zaliczyć do nich można 
jedynie uzupełnienie kanalizacji na ul. 
Akacjowej i remont ul. Lipowej. 

– Miejmy nadzieję, że przyszły rok 
będziemy mogli choć częściowo nazwać 
rokiem Poniwca i jest na to szansa, bo 
dzisiaj składacie państwo wnioski do 
budżetu na rok 2023 – odpowiadał bur-
mistrz Przemysław Korcz, zastrzegając, 
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Obecni na zebraniu mieszkańcy mogli usły-
szeć o problemach z wodą. Fot. M. Niemiec

SMACZNE I GROŹNE
Okazuje się, że jesteśmy szczęściarzami, 

jeśli chodzi o grzyby. Prawdziwy wysyp 
mamy na Śląsku, grzybiarze z Dolnego  
i Bieszczad też nie mogą narzekać, ale 
ci z centralnej Polski czy Pomorza piszą, 
że u nich nawet trujących nie uświad-

czysz, a susza taka, że huby z drzew 
spadają. Ustroniacy zbierają kozaki nawet  
w ogródkach. 

Mieszkanka Hermanic uważa, że grzyby 
rosną pod jej płotem dlatego, że w trakcie 
budowy domu, przywieziono jej wywrotkę 

(cd. na str. 8)

Fot. M. NiemiecFot. Damian Ryszawy

Poniwiec to najmniejsze osiedle w mie-
ście, ale myliłby się ten, kto uznałby, 
że ma małe wymagania. Mieszkańcy 
tak jak w innych dzielnicach chcą mieć 
nowe drogi, chodniki i kanalizację. 
Czytając wnioski do budżetu na 2023 
rok, przewodniczący Zarządu Osiedla 
dodawał rok, od którego ludzie czekają 
na realizację.   
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Na cieszyński ratusz powró-
ciła iglica. Uszkodzony kilka 
lat temu przez wichurę element 
został odnowiony, a wraz z nim 
tzw. bania, w której umieszczo-
no „kapsułę czasu”. Miedziana 
tuba zawiera rozmaite współ-
czesne pamiątki i dokumenty 
z przesłaniem dla następnych 
pokoleń.

 

Swoje święto mieli ratow-
nicy medyczni. 11 październi-
ka zorganizowano pokazy na 
rynku w Ustroniu, a następnie 
uroczyste spotkanie w sali se-
syjnej Starostwa Powiatowego 
w Cieszynie. Zasłużeni pra-
cownicy Cieszyńskiego Pogo-
towia Ratunkowego otrzymali 
wyróżnienia. Tegoroczne ob-
chody otworzyła poranna msza 
święta. 

 
Przez cały październik trwa 

Festiwal Muzyczny im. Jerze-
go Trzanowskiego. Koncerty 
muzyki dawnej odbywają się 
w kościołach ewangelickich 
w Cieszynie, Jaworzu, Ustro-
niu i Wiśle. Natomiast po obu 
stronach Olzy równolegle 
przebiega 31. Dekada Muzyki 

w kategorii grand masters oraz 
w grupie wagowej 65+ osób 
niepełnosprawnych w zmaga-
niach na prawą rękę. 

Zaolziańska gmina Gnojnik 
współpracuje z odległym o 250 
km Gnojnikiem w wojewódz-
twie małopolskim. Obie gminy 
liczą około 7000 mieszkańców.

Sto lat temu dawne koszary 
austriackiego oddziału obrony 
krajowej, zostały przeznaczone 
na cele oświatowe. Ulokowano 
tutaj szkołę rolniczą, której 
tradycje kontynuuje obecnie 
Zespół Szkół im. Władysława 
Szybińskiego. W okazałych 
budynkach przy ulicy Kra-
szewskiego w Cieszynie funk-
cjonują technika i liceum. (nik) 

to i owo
z 

okolicy

Organowej, Chóralnej i Kame-
ralnej. Koncerty mają miejsce 
w kościołach i ośrodkach kul-
tury w Cieszynie i Czeskim 
Cieszynie. 

Rozmaicie nazywano daw-
niej na Śląsku Cieszyńskim 
wódkę. Mówiono: siwula, sza-
rula, ciapciucha, krampampula, 
łachmanica, gorzołka, smród. 
Co ciekawe, określenia bim-
ber czy księżycówka, znane 
nie były. 

Maria Juroszek startowa-
ła w Mistrzostwach Świata  
w armwrestlingu (siłowanie na 
rękę). Mieszkanka Cieszyna 
wróciła nad Olzę z francu-
skiego Dieppe, z dwoma zło-
tymi medalami. Była najlepsza  

*  *  *

*  *  *
*  *  *

*  *  *

Kategorie: I. Miasto (architektura); II. Ludzie (osoby tu miesz-
kające, zawody, wydarzenia itp.); III. Krajobraz (prezentacja 
środowiska przyrodniczego); IV. Świat oczami Ustroniaków 
(w tej kategorii zdjęcia mogą zgłaszać osoby mieszkające  
w Ustroniu lub tutaj urodzone, mile widziane zdjęcia wykonane  
w Hajdúnánás). Zdjęcie musi być w wysokiej rozdzielczości (1-2 
MB). Zdjęcie musi być zrobione w roku 2022. Jeden uczestnik 
może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia w każdej kategorii tematycz-
nej (minimalnie jedno zdjęcie w jednej kategorii tematycznej).
Prace należy nadesłać do 18 listopada na adres: mdk@ustron.pl 

Wyniki konkursu będą ogłoszone 2 grudnia na FB i na stronach 
internetowych MDK „Prażakówka” oraz Miasta Ustroń. 

Uczestnik zobowiązany jest do pobrania i podpisania formu-
larza zgłoszeniowego. Więcej informacji: https://mdk.ustron.pl/
konkursy/ustron-w-oku-kamery-2022/

PARTNERSKI KONKURS 
Miasto Ustroń oraz Miejski Dom Kultury „Prażakówka” wspól-
nie z miastem partnerskim Hajdúnánás ogłaszają konkurs 
fotograficzny. 

OGÓLNOPOLSKI 
PLENER MALARSKI 
– JASZOWIEC 2022

14 – 25 października odbędzie się w Jaszowcu „Ogólnopolski 
Plener Malarski – Jaszowiec 2022”, w którym uczestniczyć 
będą uznani i uhonorowani wieloma nagrodami artyści: Ag-
nieszka Gruszecka, Roman Gruszecki, Sylwia Łyczko – Zielony, 
Halina Maszkiewicz, Jolanta Opolska, Andrzej Owczarek, Ałła 
Trofimenkova – Herrmann.

Plener jest organizowany w ramach działalności promocyjnej 
ZNP ZG Domu Wypoczynkowego  „Nauczyciel” w Jaszowcu, 
w połączeniu z 60 rocznicą wmurowania kamienia węgielnego 
pod jego budowę. Jego celem jest również przybliżenie twór-
com walorów przyrodniczych, turystycznych oraz dziedzictwa 
historyczno-kulturowego regionu i promowanie go poprzez 
sztukę. W trakcie trwania pleneru odbędą się w Domu Wypo-
czynkowym „Nauczyciel” w Jaszowcu przy ul. Wczasowej 21 
dwa wernisaże wystaw: inauguracyjnej – 14 października (sobota)  
o godz. 14.30 i poplenerowej – 24 październik (poniedziałek)  
o godz. 14.00. Sponsorem pleneru jest ZNP ZG Dom Wypoczyn-
kowy „Nauczyciel” w Ustroniu. Patronat honorowy sprawuje 
Związek Nauczycielstwa Polskiego – Okręg Śląski. Koordynato-
rem projektu i kuratorem pleneru oraz wystaw okołoplenerowych 
jest Zbigniew Bogucki.

KONTROLA JAKOŚCI 
PROWADZONEJ SEGREGACJI
Od 2013 roku na terenie Miasta Ustroń obowiązu-
je system gospodarowania odpadami komunalnymi,  
w ramach którego odbierane są „śmieci” m.in. z gospo-
darstw domowych. 

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest segregowanie 
wytworzonych przez siebie odpadów. Niestety nie wszyscy pod-
chodzą do tego obowiązku z należytą starannością, co doprowadza 
do tego, że wiele odpadów, które mogłyby trafić do ponownego 
przetworzenia, kierowanych jest do strumienia odpadów niese-
gregowanych. Skutkuje to niestety m.in. sukcesywnym podno-
szeniem stawki za odbiór odpadów komunalnych, którą ponoszą 
mieszkańcy (nie wspominając o skutkach środowiskowych), 
ponieważ koszt odbioru i unieszkodliwiania odpadów niese-
gregowanych jest wyższy niż podstawowych frakcji odpadów 
segregowanych – dotyczy to głównie tworzyw sztucznych, metali, 
odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, szkła i papieru. 

W okresie letnim zostały przeprowadzone wyrywkowe kontrole 
odbieranych od mieszkańców odpadów. Wyniki pozostawiają 
niestety wiele do życzenia, dlatego też ww. kontrole będą pro-
wadzone w dalszym ciągu przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady komunalne. Dotyczy to wystawianych „śmieci” niese-
gregowanych (w pojemnikach), a także wystawianej segregacji 
workowej. 

Po stwierdzeniu, że odpady na danej nieruchomości są se-
gregowane nierzetelnie, informacja taka będzie przekazywana 
pracownikom Urzędu Miasta (oraz właścicielowi nieruchomości, 
z której zostały odebrane te odpady) co może się przełożyć na 
naliczenie właścicielowi tejże nieruchomości podwyższonej 
stawki za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc lub mie-
siące, w których zostały stwierdzone nieprawidłowości – co 
wynika z uchwały nr XXXII/475/2021 Rady Miasta Ustroń z dnia 
25 listopada 2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat.

Segregując odpady, wszyscy musimy wziąć pod uwagę, że na 
stawkę, którą my jako mieszkańcy płacimy za odbiór odpadów, 
wpływa m.in. masa odpadów niesegregowanych, które oddaje-
my z naszych domów. Ceny odbioru odpadów stale rosną, na co 
wpływa wiele czynników m.in. ilość oddawanych poszczególnych 
frakcji, gdyż jest to składowa ceny, na którą my jako mieszkańcy 
mamy wpływ. 

W 2022 r. Miasto Ustroń płaci za każdą tonę odebranych  
i przekazanych na składowisko odpadów zmieszanych 955,00 
zł, a dla przykładu za tonę odpadów w żółtym worku (właściwie 
przesegregowanych) 750,00 zł. 

       Burmistrz Miasta Ustroń

*  *  *
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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

41/2022/1/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:
Józef Wantulok  lat 87    ul. Krzywaniec
Marta Maciejczek  lat 76    ul. Cieszyńska

*   *   *

*   *   *

*   *   *
WARSZTATY TWÓRCZE 

PRZY KAWIE
 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

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA 
Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu informuje, 

że Ognisko Muzyczne posiada jeszcze ostatnie wolne miejsca  
w klasie pianina, fletu, keyboardu, gitary i śpiewu.  Zainteresowa-
nych odsyłamy do kierownika OM – Agnieszki Durlow, tel. 501 
057 750.                                                                   Zarząd TKA

*   *   *

*   *   *

JUBILEUSZ 
KOLEI LINOWEJ CZANTORIA

16 października odbędzie się jubileusz 55 lat Kolei Linowej 
Czantoria. W programie:

11.00 - 14.00 Jubileuszowe pierniki – kreatywne warsztaty 
  dla dzieci

11.00 - 14.00  Występ kapeli góralskiej Kosor
Dodatkowo: przez cały dzień bilety na letni tor saneczkowy  

w wyjątkowej cenie 5,50 zł/1 przejazd, przez 55 minut od 8.30 
bilet góra-dół w cenie 5,50 zł. Przez 55 minut od 14.30 bilet 
góra-dół w cenie 5,50 zł.

Jublieuszowa promocja w Stacji Zero z burgerem w roli 
głównej. 

32. BIEG LEGIONÓW 
To już 32. edycja Biegu Legionów, który odbędzie się 5 listopa-

da o godz. 15.00 na dwóch dystansach 5 km i 10 km. Trasą biegu 
będzie pętla o długości 2,5 km prowadząca przez Aleję Legionów, 
następnie mostem nad rzeką, ulicą Nadrzeczną, ponownie kładką 
wiszącą i „obiega” Utropek, w którym będzie mieścić się biuro 
zawodów oraz catering. Zapisy wyłącznie online do 3 listopada 
na stronie: www.pomiaryczasu.pl. Wpisowe w wysokości 50 zł 
płatne przelewem do 3 listopada.

Regulamin zawodów dostępny jest na stronie: https://ustron.
pl/pl/32-bieg-legionow-w-ustroniu,3326.

Limit uczestników na obu dystansach 200 osób.

WŁĄCZ AKTYWNOŚĆ 
ZE SŁAWOMIREM SZMALEM 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie ze Sławomirem Szmalem 
ambasadorem polsko-szwedzkich mistrzostw świata w piłce 
ręcznej 2023 w ramach akcji WŁĄCZ AKTYWNOŚĆ ZE SŁA-
WOMIREM SZMALEM, które odbędzie się 20 października  
o godz. 16.00 w hali sportowej ZSP nr 1 w Ustroniu. Do udziału 
w prelekcji zapraszamy dzieci, młodzież oraz fanów piłki ręcznej. 
Sławomir Szmal jest najsłynniejszym polskim piłkarzem ręcznym 
występującym w pozycji bramkarza. W kadrze Polski rozegrał 298 
meczów. Przez lata grywał w czołowych klubach europejskich. 
Jest wicemistrzem świata z 2007, brązowym medalistą Mistrzostw 
Świata 2009 oraz Mistrzostw Świata 2015. Dwukrotnie uczestni-
czył w igrzyskach olimpijskich (2008 i 2016). W 2009 r. otrzymał 
tytuł najlepszego piłkarza ręcznego świata. 

                    Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

JAK CHRONIĆ DZIECI 
PRZED ŚWIATEM UZALEŻNIEŃ 
Punkt Konsultacyjny przy Chrześcijańskiej Fundacji Życie  

i Misja zaprasza rodziców, nauczycieli i pedagogów na kolejny 
wykład z cyklu „Jak chronić dzieci przed światem uzależnień”. 
Temat najbliższego wykładu to: „Samookaleczenia i samobójstwa 
wśród dzieci i młodzieży – wpływ substancji psychoaktywnych 
w tym narkotyków na zachowania autoagresywne”.

Prelekcje poprowadzą:
Anna Heczko – specjalista psychologii klinicznej, specjalista 

psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta. Od ponad 17 lat pracu-
je w zawodzie psychologa, m.in. na oddziałach psychiatrycznych, 
leczenia zaburzeń lękowych i somatycznych oraz uzależnień. 
Aktualnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz na 
Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Gliwicach.

Grzegorz Antosz – terapeuta uzależnień, od ponad 12 lat prowa-
dzi placówkę terapii ambulatoryjnej w Gliwicach dla młodzieży 
oraz dorosłych w Fundacji Arka Noego.

Prelekcja odbędzie się w piątek, 21 października o godz 18.00 
w budynku Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja, Ustroń, ul. 
3 Maja 14.

Spotkanie o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym organi-
zowane przy współpracy z Urzędem Miasta Ustroń.

Wstęp wolny. Zapraszamy.
Jeśli masz pytania dot. prelekcji lub potrzebujesz konsultacji, bo 

ktoś z Twojego otoczenia zmaga się z uzależnieniem lub przejawia 
zachowania autoagresywne, zachęcamy do kontaktu z naszym 
Punktem Konsultacyjnym dzwoniąc na numer 882 076 863.
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„Równica” genialnie śpiewa i fantastycznie tańczy –  podsumował to wydarzenie artystyczne 
prof. Daniel Kadłubiec.                                                                       Fot. L. Szkaradnik

Dzięki tej nad wyraz czynnej i ze wszech 
miar potrzebnej placówce Ustroń stanowi 
miasteczko uniwersyteckie funkcjonujące 
od zarania pod naukowym patronatem 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
- Wydziału Sztuki i Nauki o Edukacji. 
Na uroczystą inaugurację nowego roku 
akademickiego, którą przygotowano  
7 października w MDK „Prażakówka” 
przybyli przedstawiciele świata nauki 
z dziekanem Wydz. Nauk Społecznych 
UŚ. prof. dr hab. Zenonem Gajdzicą, 
który wygłosił wykład inauguracyjny. 
Ponadto obecni byli: Honorowy Czło-
nek Rady Programowej UTW – prof. dr 
hab. Daniel Kadłubiec, przewodniczący 
Rady Powiatu Cieszyńskiego – Stanisław 
Kubicius, członek Zarządu Starostwa 
Powiatowego Stanisław Malina, radna 

Uniwersytet Trzeciego Wieku działający aktywnie w naszym mieście od 5 lat (rok 
zawieszonej działalności z powodu pandemii) jest wzorcową placówką skupiającą 
najbardziej aktywnych seniorów Ustronia i okolic. Kieruje nim Rada Programowa, 
której przewodniczącą jest Danuta Koenig, a siedziba znajduje się w centrum mia-
sta w Akademii „Esprit”. Uniwersytet stanowi znakomitą formę aktywizacji ludzi 
starszych, przygotowuje do życia w szybko zmieniających się warunkach i daje 
możliwość prowadzenia twórczego oraz aktywnego trybu życia.

 (dok. na str. 6)

PIĄTY ROK DZIAŁALNOŚCI 

Podziękowanie dla kierującej zespołem „Równica” Marzeny Błanik-Cieślar za znakomity 
występ.                                                                                                      Fot. L. Szkaradnik

powiatowa Anna Suchanek, sekretarz 
Miasta Ireneusz Staniek, przedstawiciele 
siostrzanej placówki w Cieszynie oraz 
słuchacze naszego UTW. Przybyłych 
powitała Danuta Koenig, zapraszając na 
scenę prof. D. Kadłubca i I. Stańka, który 
w imieniu władz miasta przekazał słowa 
uznania dla kierownictwa UTW i życzenia 
zdrowia oraz satysfakcji z uczestnictwa  
w zajęciach kolejnego roku akademickie-
go. Z kolei prof. Kadłubiec podkreślił, 
że uniwersytet rozwija wspaniałą dzia-
łalność, która jest kontynuacją wielkich 
ustrońskich tradycji szkolnictwa i oświaty 
i podsumowując swą wypowiedź ogłosił 
rok akademicki 2022/23 za otwarty. 

Po wspólnym odśpiewaniu hymnu stu-
denckiego Gaudeamus igitur nastąpiło 
tradycyjne wręczenie indeksów seniorom 

seniorów: Narcyzie Nowak, Ginterowi 
Firli i Wacławowi Czapli. 

Następnie prof. Z. Gajdzica zaprezen-
tował obszerny wykład na temat „Nie-
ustanne reformowanie szkoły – kilka 
uwag wstępnych z edukacją narodową 
i regionalną w tle”. Oto niektóre infor-
macje: Profesor podkreślił, że bardzo 
często następuje reforma szkolnictwa, 
najczęściej wraz z powstaniem nowego 
rządu, nie uwzględniając doświadczeń 
poprzedników i szkolnictwa w innych 
państwach. Okazuje się, że większość re-
form szkolnych na świecie, które się udały 
stanowiły reformy oddolne, czyli rodzice 
wywierali nacisk na decyzje polityczne 
zmieniające ten system. Z perspektywy 
czasu widać, że najlepszym raportem 
przygotowującym do reformy szkoły był 
opracowany w tym celu materiał pod kie-
rownictwem prof. Jana Szczepańskiego 
w latach 70, który z różnych względów 
politycznych nie został wykorzystany, 
a należałoby czerpać z tych wzorców. 
Okazuje się, że naprawdę dobre są refor-
my systemowe. I właśnie teraz jest ten 
czas, kiedy w naszym kraju powinna się 
odbyć totalna zmiana systemu myślenia 
o szkole, aby chociaż trochę dorównać 
krajom rozwijającym się. Dobra reforma 
to autentyczne konsultacje społeczne  
z udziałem rodziców, nauczycieli, dyrek-
torów, naukowców samorządowców, któ-
rzy w te kwestie są naprawdę zaangażo-
wani. Trzeba też przygotować programy  
i podręczniki, a to wymaga odpowiednie-
go czasu. Nieraz pojawia się spór: szkoła 
powinna być globalna czy regionalna? 
Profesor skłania się ku szkole regionalnej, 
w której będą nauczane podstawy języka 
i kultury typowej na określonym terenie. 
Szkoła powinna być kreująca i uczyć 
młodych ludzi umiejętności odróżniania 
informacji prawdziwych od nieprawdzi-
wych, szukania informacji rzetelnych, 
selekcjonowania ich, łączenia ich i po-
wstania na ich podstawie wiedzy. Jeśli to 
ma być szkoła przygotowująca na przy-
szłość, to powinna być szkoła kreująca. 

Kilkoma refleksjami związanymi z re-
formami oświatowymi w Polsce podzielił 
się Stanisław Kubicius: „Dwie fundamen-
talne ustawy Karta Nauczyciela z 1982 
roku oraz ustawa o systemie oświaty  
z 1991 roku były nowelizowane – każda 
ok. 70 razy. Zmiany były nieraz bardzo 
głębokie, przykładem w ustawie o sy-

41/2022/3/R
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Dyskutowano m.in. na temat zmiany organizacji ruchu na ul. Grabowej, gdyż jeden 
z mieszkańców zaproponował, żeby była częściowo jednokierunkowa.           Fot. M. Niemiec

NADCHODZĄ NOWE NORMY
że nie chce składać obietnic bez pokry-
cia. Istnieje obawa, że przyszły rok nie 
będzie przełomowy dla żadnej z dzielnic 
Ustronia, bo zapowiadają się trudności 
z pokryciem kosztów podstawowych 
potrzeb bieżących. Już poprzednie lata 
z powodu pandemii, wojny były trudne, 
ale przyszły będzie sprawdzający. 

Burmistrz mówił, że nowa umowa na 
dostawy prądu zakłada 600-procentową 
podwyżkę cen. Do końca tego roku zo-
stało nam 290 tys. zł na śmieci, a faktura 
za sierpień opiewała na 600 tys. zł. Skądś 
te środki trzeba przesunąć. Takich dyle-
matów jest więcej i brakuje środków na 
inwestycje. Burmistrz Korcz tłumaczył, 
że pozyskujemy stosunkowo dużo środ-
ków zewnętrznych – w ciągu ostatnich 
dwóch lat prawie 16 mln zł, ale trzeba 
je przeznaczać na konkretne inwestycje. 
Trzeba mieć też projekt, który swoje 
kosztuje oraz wkład własny. Zaczyna na to 
brakować środków. Nie bierzemy jeszcze 
pod uwagę wygaszania oświetlenia, mamy 
zapewnione pieniądze na ogrzewanie 
i oświetlenie szkół, ale musieliśmy w tym 
roku zaoszczędzić na koszeniu i zamiata-
niu ulic. Zamiast ośmiu koszeń było pięć, 
zamiatanie ulic odbyło się raz zamiast 
trzy razy. Zostaliśmy też mocno dotknięci 
finansowo zmianami wynikającymi z No-
wego Ładu, średnio w roku mamy mniej 
4,5 mln zł z podatków mieszkańców, które 
to pieniądze powinny trafić do samorzą-
dów. W roku 2019 wpływów z podatku 
CIT i PIT od naszych firm i naszych miesz-
kańców mieliśmy 22 mln zł, teraz mamy 
18 mln, a w przyszłym roku będzie jeszcze 
mniej. Mniejszy dochód miasta wynika 
też ze zwolnienia z podatku osób poniżej 
26 roku życia. Będziemy ponosić wyższe 
o około 3,5 mln zł koszty zatrudnienia 
z racji podwyższenia płacy minimalnej. 
Miasto jest dużym pracodawcą i utrzymu-
je 700-800 pracowników. Nie w samym 
Urzędzie Miasta, bo w nim pracuje około 
100 osób i zatrudnienie nie wzrasta, ale we 
wszystkich jednostkach miejskich. Ukła-
damy budżet i stoimy przed dylematem 
w jakim stopniu podwyższyć podatki, bo 
z jednej strony inflacja, wzrost kosztów 
funkcjonowania miasta, z drugiej równie 
trudna sytuacja mieszkańców. 

Przewodniczący Zarządu Osiedla 

Sławomir Zwardoń wskazywał, że jeśli 
w mieście są trzy koszenia, to na Poniwcu 
było tylko jedno i jeszcze nie wykoszono 
ulicy Grabowej. Gdy przewodniczący 
zadzwonił do urzędu dowiedział, że za-
pomniano o tej ulicy i nie wiadomo, czy 
będzie jeszcze w tym roku koszona, bo 
nie ma pieniędzy. Burmistrz przyznał, że 
takie postępowanie jest niedopuszczalne 
i radził, by interweniować u radnego, a ten 
przekaże mu sprawę, jeśli będzie docho-
dzić do takich sytuacji. 

Lista najpotrzebniejszych inwestycji dla 
Poniwca nie jest długa. Znalazła się na niej 
kontynuacja kanalizacji na ul. Lipowej, 
opracowanie projektu chodnika na ul. 
Akacjowej od ul. Katowickiej II do placu 
zabaw, odprowadzenie wód deszczowych 
z ul. Drozdów, wykonanie piłkochwytów 
przy placu zabaw od strony ul. Lipowej. 

Burmistrz wyjaśniał, że będzie się cie-
szył jeśli jedna z tych inwestycji zostanie 
zrealizowana, natomiast jest możliwe, że 
w najbliższych latach trzeba będzie wyko-
nać inną, niezaplanowaną, żeby Poniwiec 
nie został bez wody pitnej. Obecnie dla 
dzielnicy woda pobierana jest z ujęcia 
dennego pod potokiem i przy długotrwa-
łych, obfitych deszczach Wodociągi Ziemi 
Cieszyńskiej odnotowują minimalny spa-
dek jej jakości. Woda spełnia wszystkie 
normy, jest uzdatniana promieniami UV 
i chlorkami, ale różni się składem od 
wody czerpanej z ujęcia w Wiśle Czar-
nem. Gospodarstwo Państwowe Wody 
Polskie zamierza wprowadzić przepisy, 
zgodnie z którymi woda z wszystkich 
ujęć ma mieć identyczny skład. Nie jest 
możliwe doprowadzenie do takiego sta-
nu, więc trzeba puścić na Poniwiec wodę 
z Czarnego, a to wiąże się z koniecznoś-

cią wybudowania przepompowni. Nawet 
jeśli nowe przepisy nie weszłyby w życie, 
to poziom wód pod potokiem się obniża 
i prawdopodobnie prędzej czy później 
i tak to trzeba będzie zrobić. 

Nie mogło zabraknąć dyskusji o nie-
bezpiecznym skrzyżowaniu ul. Akacjo-
wej z ul. Katowicką II i trudnościach 
z wyjazdem z ul. Akacjowej w weekendy. 
Burmistrz przedstawił wizję połączenia 
rondem ul. Akacjowej z ul. Skalica. Mia-
sto pozyskało pieniądze na remont ul. 
Sanatoryjnej, później będzie rozmawiać 
z powiatem o remoncie ul. Skalica, a na-
stępnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich 
o przebudowie skrzyżowania na DW941. 
Jest szansa, że uda się usprawnić ruch 
w rejonie ul. Skalica, gdy argumentem 
będzie skomunikowanie z Zawodziem. 
Jeden z mieszkańców zwracał uwagę, 
że choć plany są dobre, to jednak przy-
szłościowe i może na razie udałoby się 
zamontować światła. Potrzebny byłby też 
radar, żeby kierowcy zdejmowali nogę z 
gazu. Burmistrz wyraził obawę, że ZDW 
nie będzie chciał rozmawiać na temat 
takich rozwiązań, gdyż sytuacja drogi 
wojewódzkiej jest niepewna w związku z 
pojawiającymi się koncepcjami budowy 
dodatkowych pasów, a krecią robotę robi 
nam trochę miasto Wisła, obwiniając 
o korki na ich terenie spowalniacze, czyli 
światła w Ustroniu. Nie ma w tym logiki, 
ale powoduje zamieszanie wokół DW941. 

Jeden z mieszkańców pytał o możliwość 
uruchomienia programu, dzięki któremu 
będzie można uzyskać z miasta dopłatę 
do budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków w miejscach, gdzie nie ma moż-
liwości zbudowania kanalizacji. Wskazy-
wał na wysokie koszty wywozu szamba, 
zwłaszcza jeśli ktoś robi to rzetelnie. 
Burmistrz wyjaśniał, że obecnie trzeba 
podchodzić do budowy własnych oczysz-
czalni bardzo ostrożnie, bo w nieodległej 
przyszłości mogą wejść w życie nowe 
przepisy związane z wytycznymi Unii 
Europejskiej. Zgodnie z nimi produkt koń-
cowy oczyszczalni będzie musiał spełniać 
bardzo wysokie normy i być identyczny 
z tym, jaki uzyskuje się w oczyszczalni 
miejskiej. Wymagałoby to zainstalowani 
bardzo drogiego urządzenia, a nawet wte-
dy trudno byłoby osiągnąć taki sam efekt 
jak w profesjonalnej oczyszczalni.   

Monika Niemiec
Zarząd Osiedla Poniwiec dziękuje Nadleś-

nictwu Ustroń za udostępnienie Izby Histo-
ryczno-Przyrodniczej na zebranie.

(cd. ze str. 1)

Zebranie zorganizował Zarząd Osiedla Poniwiec, reprezentowany przez przewodniczącego 
Sławomira Zwardonia i wiceprzewodniczących Andrzeja Nogowczyka i Marcina Kowalika. 
Obecny był burmistrz Przemysław Korcz, radny z dzielnicy Poniwiec Roman Siwiec i radny 
Dariusz Śleziona.                                                                                           Fot. M. Niemiec
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PIĄTY ROK DZIAŁALNOŚCI
stemie oświaty mogą być artykuły 44,  
z których ostatni posiada obecnie numer 
44zzzy, co oznacza,  że dodano sto cztery 
nowe artykuły 44. Ponadto w ostatnich 
latach Sejm przyjął trzy nowe ustawy 
dotyczące spraw oświatowych”. Na za-
kończenie wystąpienia zademonstrował 
on, jaką objętość posiadały ustawowe 
przepisy oświatowe na przełomie wieków 
i obecnie.

Z programem artystycznym wystąpił 
jak zwykle znakomity Zespół Reprezen-
tacyjny Miasta Ustroń Estrada Regionalna 
„Równica” pod kierunkiem Marzeny 
Błanik – Cieślar. Urokliwe regionalne 
pieśni, utwory poetyckie Wandy Mider, 
żywiołowy taniec, cudowny głos solistów 
–    występ pod każdym względem perfek-
cyjny, po prostu maestria, toteż zachwy-
ceni słuchacze ze łzami wzruszenia długo 
nagradzali młodych artystów brawami. 

Po koncercie głos zabrała D. Koenig, 
a wręczając kwiaty kierującej zespołem 
bardzo rozczulona powiedziała: „Koncert 
„Równicy” to przepiękne wydarzenie ar-
tystyczne, niezwykle wzruszające, łapiące 
za serce. Pragnę serdecznie podziękować 
Renacie Ciszewskiej, która jest  autor-
ką wspaniałych  dzieł sztuki. Jej praca 
artystyczna  to były zawsze znakomite 
dzieła, czy był to zespół „Ibis” działa-
jący w latach 70., czy zespół regionalny  
„Czantoria”, czy zespół teatralny przy 
SP-3, czy teraz „Równica”. Ich występy 
to zawsze były wielkie wydarzenia arty-
styczne w naszym mieście, to były zawsze 

niezwykle wartościowe perły. Koncerty 
zespołu „Równica” to jest ogromna praca 
Renaty Ciszewskiej, jej serce, po prostu 
jej życie. Przez zespół przewijały się setki 
mieszkańców Ustronia od małego dziecka 
po młodzież, po znakomitych solistów – 
to wszystko jej wychowankowie. Renata 
była ich matką i jest nią nadal. Za to, co 
stworzyła dla kultury naszego miasta 
składamy jej wielki hołd i z serca płynące 
podziękowania”.

Poproszony na scenę prof. Kadłubiec 
dodał: „Są ludzie, którzy mają dar nieba, 
tworzenia rzeczy niezwykłych, które 
nigdzie się nie pojawiają, a wyciskają 
łzy. Renata nie ma ani wykształcenia 
muzycznego, ani choreograficznego,  
a stworzyła genialny zespół, zespół autor-
ski. Najważniejsze w sztuce jest to, żeby 
wyrazić swą indywidualność. „Równica” 
genialnie śpiewa i fantastycznie tańczy. 
Nadal działa w duchu Ciszewskiej, toteż 
życzę, aby się dalej rozwijała i proponuję, 
by zespół był nazwany jej imieniem. Bez 
niej nie byłoby tej „Równicy” takiej jaka 
jest. Jest po prostu jedyna, niezastąpiona 
i w genialny sposób reprezentuje nie tyl-
ko Ustroń, ale całą ziemię cieszyńską”. 
D. Koenig trzymając efektowny bukiet 
powiedziała: „Te kwiaty Renatko jeszcze 
dzisiaj powędrują do  Ciebie”.

Piękną uroczystość inauguracji kolejne-
go roku akademickiego UTW, w ramach 
którego działa czynnie ponad sto seniorów 
zakończono prezentacją bogatego progra-
mu imprez na najbliższe miesiące oraz 

Prof. dr hab. Zenon Gajdzica podczas wy-
kładu inauguracyjnego.    Fot. L. Szkaradnik

 (dok. ze str. 4)

poczęstunkiem, podczas którego można 
było porozmawiać w koleżeńskim gronie, 
bo uniwersytet nie tylko pobudza do ak-
tywności, ale również ułatwia serdeczne 
więzi uczestników.     Lidia Szkaradnik
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Szanowni Państwo!

Zbliżający się sezon grzewczy będzie dla każdego mieszkańca naszego kraju jed-
nym z najcięższych w historii. Przyczyn takiego stanu rzeczy z całą pewnością jest 
co najmniej kilka, lecz jedną z ważniejszych jest trudna sytuacja panująca na rynkach 
paliw. Galopujące ceny, czy trudności z dostępnością paliw – to wszystko sprawia, że 
w każdym z nas budzi się obawa co do tego jak i czy (czym) ogrzewane będą nasze 
domy lub mieszkania.

Jako podmiot, którego celem statutowym jest podejmowanie działań zmierzających do 
ochrony jakości powietrza w Beskidach, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą  
o podejmowanie realnych i indywidualnych starań, by w naszych paleniskach pojawiały 
się materiały do tego przeznaczone.

Nie dziwi nas, że w obecnej sytuacji, kwestia ochrony jakości powietrza umyka i nie 
jest priorytetową. Chcemy przypomnieć jednak, że smog odpowiadać może za blisko 
50 tys. zgonów rocznie w Polsce. Kwestia zdrowia ludzkiego nigdy nie może być mar-
ginalizowana, dlatego uważamy, że nawet w tak trudnym czasie warto postarać się, by 
powietrze, którym oddychamy było jak najlepsze.

Apelujemy zatem, by w poszukiwaniach metod ogrzewania naszych domostw kie-
rować się rozsądkiem i ostrożnością. Urządzenia z których korzystamy powinny być 
zamontowane we właściwy sposób i serwisowane. Przed sezonem grzewczym warto 
zadbać także o kontrolę posiadanych przewodów kominowych (co będzie także speł-
nieniem wymogu prawnego).

Przypominamy o tym dlatego, że sezony grzewcze same w sobie sprzyjają wystę-
powaniu wielu niebezpieczeństw. Jak podaje Państwowa Straż Pożarna „W okresie 
jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta 
ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad albo niewłaś-
ciwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym 
okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym 
zabójcą” gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu”.

Prócz kwestii zdrowotnych i bezpieczeństwa dobrze przygotowane do sezonu grzew-
czego urządzenie wraz z wyczyszczonym i sprawnym przewodem kominowym może 
przynieść wymierne korzyści finansowe. Większa sprawność urządzenia to więcej 
pieniędzy w kieszeni użytkownika.

Czystość powietrza to nie kwestia mody, lecz zdrowia publicznego – którego 
dobry stan leży w interesie nas wszystkich.

Z poważaniem, w imieniu Fundacji Oddychaj Beskidami z siedzibą w Ustroniu 
Michał Kubok - Prezes Zarządu Fundacji

PIERWSZE PIENIĄDZE
SĄ JUŻ WYPŁACANE

Apel Fundacji Oddychaj Beskidami 
przed sezonem grzewczym 2022/2023

Zapisy znowelizowanej ustawy, któ-
ra weszła w życie 20 września przede 
wszystkim uszczelniła system i wprowa-
dziła zasadę, że jeśli pod jednym adresem 
prowadzone jest więcej niż jedno gospo-
darstwo (dwie rodziny, rodzic i dziecko  
z rodziną, osoby nie pozostające w związ-
ku małżeńskim), dodatek otrzyma ten, kto 

Na podstawie zweryfikowanych wniosków Urząd Miasta Ustroń złożył do wojewody 
zapotrzebowanie na 8 mln zł na dopłaty do węgla, a na razie otrzymaliśmy 1,8 mln zł. 
Mieszkańcy będą otrzymywać pieniądze według kolejności składania wniosków. Wypła-
ty już trwają. Sekretarz miasta Ireneusz Staniek liczy na to, że kolejna transza dotrze  
w październiku, ale pewności mieć nie można. Nowelizacja ustawy wydłużyła okres 
oczekiwania na środki z 30 do 60 dni od daty złożenia wniosku. 

pierwszy złoży wniosek. Jak wygląda 
praca z wnioskami w ratuszu wyjaśnia 
sekretarz Ireneusz Staniek: 

– W ratuszu trwa weryfikacja wniosków 
o dodatek na węgiel, oddelegowanych 
jest do tej pracy już 4 pracowników na 
pełny etat. Na samorządy zrzucono od-
powiedzialność za poprawność wniosków 

i to one odpowiedzą za to, jeśli jakieś 
pieniądze zostaną wypłacone niezgodnie 
z ustawą. Nie jest istotne, czy miesz-
kaniec się pomyli, czy postanowi coś 
zataić, konsekwencje poniesie gmina. 
Zgodnie z instrukcjami, jeśli pracownik 
będzie miał podejrzenia, że wpisanie 
nieprawidłowych danych nosi znamiona 
przestępstwa, jest zobowiązany zgłosić 
to do odpowiednich organów ścigania. 
Wniosek ma 8 stron i właściwie trze-
ba skontrolować wszystkie wpisane in-
formacje, począwszy od numeru pesel  
i adresu, poprzez numer konta bankowego 
aż po informacje o sposobie ogrzewania 
domu i sytuacji rodzinnej. 

Wrześniowa nowelizacja ustawy  
o szczególnych rozwiązaniach w zakre-
sie niektórych źródeł ciepła w związku 
z sytuacją na rynku paliw, wprowadziła 
kolejne dopłaty na: pelet lub inny rodzaj 
biomasy, drewno kawałkowe (źródło 
ciepła: kocioł na paliwo stałe, kominek, 
koza, ogrzewacz powietrza, trzon ku-
chenny, piecokuchnia albo piec kaflowy 
na paliwo stałe) skroplony gaz LPG 
(źródło ciepła: kocioł gazowy zasilany 
skroplonym gazem), olej opałowy (źródło 
ciepła: kocioł olejowy). Do Urzędu spły-
wają nowe wnioski i są rozpatrywane na 
bieżąco. Na te dodatki żadne pieniądze 
nie przyszły. 

Wg obliczeń rządu nowe dopłaty mają 
wesprzeć 1,04 mln gospodarstw domo-
wych ogólną kwotą 1,9 mld zł, żeby 
jednak gospodarstwa otrzymały obiecane 
środki, państwo musi je przekazać woje-
wodom, a ci gminom. Na razie nie ma 
pieniędzy na wszystkie złożone i rozpa-
trzone wnioski.           Monika Niemiec
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ziemi spod lasu. Mieszkaniec Poniwca 
mówi, że nie ma pojęcia, skąd się wzięły 
i podkreśla, że mieszka w domu 15 lat 
i nigdy wcześniej grzybów na trawniku 
nie było. Inny ustroniak uważa, że sam 
wyhodował sobie kozaki, gdyż regularnie 
wysypywał do ogródka resztki z obróbki 
grzybów leśnych. 

Grzyby można też kupić na targu, jednak 
powinny mieć atest zgodnie z zasadami 
uregulowanymi ustawą i rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia. Grzyby świeże rosnące 
w warunkach naturalnych są dopuszczane 
do obrotu przez klasyfikatorów grzybów 
lub grzyboznawców. Dopuszczenie musi 
potwierdzać atest. Atesty na grzyby su-
szone są wydawane tylko przez grzybo-
znawcę. Grzyby świeże i suszone mogą 
być oferowane konsumentowi finalnemu 
wyłącznie w placówkach handlowych 
lub na targowiskach pod warunkiem uzy-
skania atestu. Grzyby suszone muszą być  
w opakowaniu. Atesty są wydawane za kil-

ka złotych przez grzyboznawcę w cieszyń-
skim Sanepidzie. Nie ma stałych dyżurów, 
bo specjalista jest również pracownikiem 
terenowym. Trzeba dzwonić i umawiać się. 

Do cieszyńskiego grzyboznawcy może 
się zgłosić każdy grzybiarz i poprosić  
o bezpłatną poradę. Warto to zrobić, gdy 
nie mamy doświadczenia lub znajomego 
czy krewnego, który się zna na grzybach. 
Książkowe lub internetowe atlasy nie 
zawsze dają pewność, a skutkiem zjedze-
nia trujących grzybów może być nawet 
śmierć. Statystycznie rzecz biorąc, grzyby 
są przyczyną znikomego procenta zatruć,  
a i niebezpiecznych gatunków jest w Pol-
sce niewiele. Ze statystyk sanepidu wyni-
ka, że prawie wszystkie zatrucia grzybami 
spowodowane są zjedzeniem muchomora 
zielonawego, zwanego sromotnikowym. 
Niewielki odsetek zatruć spowodowały 
takie gatunki jak muchomor jadowity oraz 
biała – albinotyczna odmiana muchomora 
zielonawego, lejkówka liściowa, strzępiak 
ceglasty. 

Wiele emocji wzbudza zaliczenie do 
groźnych grzybów trujących olszówki, 
czyli krowiaka podwiniętego, który jesz-
cze w latach 80. XX wieku był powszech-
nie zbierany. Nawet do tej pory szczegól-
nie starsi grzybiarze wskazują, że są cho-
dzącymi dowodami na to, że olszówka nie 
jest trująca. Zatrucie olszówką objawia-
jące się m.in. biegunką, wymiotami, spo-
wolnieniem akcji serca, niewydolnością 
oddechową nie jest tak groźne jak trwający 

tygodnie, a nawet lata rozwój zespołu he-
molitycznego czy ostra niewydolność ne-
rek lub wątroby. Olszówki nie znajdziemy  
w „Wykazie grzybów dopuszczonych do 
obrotu lub produkcji przetworów grzybo-
wych oraz środków spożywczych zawiera-
jących grzyby”, będącym załącznikiem do 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Na ministerialnej liście grzybów do-
puszczonych do obrotu znajduje się za 
to chętnie zbierana gąska zielona. Za 
sensacyjne, a przez niektórych grzybiarzy 
nieprawdopodobne uznane zostały wyniki 
badań, że jest to grzyb niebezpieczny dla 
zdrowia. Na początku XXI wieku na-
ukowcy ustalili, że gąska zielonka może 
wywołać rabdomiolizę – rzadką chorobę, 
powodującą rozpad mięśni. 

Wszystkie wymienione powyżej gatun-
ki mają blaszki i można powiedzieć, że 
unikanie grzybów tego rodzaju zapewni 
nam bezpieczeństwo. Grzyby rurkowe 
(z gąbką pod kapeluszem) nie są aż tak 
niebezpieczne jak blaszkowe, a najbar-
dziej znany wśród nich jest borowik sza-
tański. Jest bardzo rzadki i pod ochroną. 
Niektórzy grzybiarze uważają, że nie ma 
borowików trujących, a jedynie niejadal-
ne, ale nigdy nie wiadomo, jak konkretny 
organizm zareaguje na toksyny, więc nie 
należy zbierać borowika ponurego czy 
żółtoporego i kilku innych. Utrapieniem 
dla zbieraczy jest goryczak żółciowy, 
piękny grzyb o jasnej barwie, mylony  
z wyśmienitymi borowikami szlachetnym 
i usiatkowanym. Nie jest trujący, ale bar-
dzo gorzki w smaku.

Najczęściej do zatruć grzybami docho-
dzi z powodu pomylenia gatunku trującego 
z jadalnym, ale czasem grzyby zawierające 
toksyny spożywane są celowo. Zachęcają 
do tego w internecie niektórzy influence-
rzy. W tym roku pojawiły się pomysły, że 
można spożywać muchomora czerwone-
go. Stanowczo zareagowali lekarze, którzy 
wskazują na duże niebezpieczeństwo 
dla zdrowia. Również Lasy Państwowe 
wypowiedziały się na ten temat: „Nowa 
internetowa moda może mieć tragiczne 
skutki!!! (…) Apelujemy – zastanówcie 
się, czy naprawdę warto ryzykować Wa-
sze życie i zdrowie!!!”. W czasie wysy-
pu grzybów rodzice powinni być czujni 
i zwrócić uwagę na nagłe zainteresowanie 
dzieci grzybobraniem oraz ich zbiorami.    
                           Monika Niemiec

(cd. ze str. 1)
SMACZNE I GROŹNE

Borowik szlachetny z Małej Czantorii.
Fot. Piotrek Nogowczyk
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W tym roku odbyła się XVII edycja 
konkursu, a ustroński TONN swoją dzia-
łalność na rzecz osób niepełnospraw-
nych prowadzi niemal dwukrotnie dłużej, 
bo od 1991 roku. Początki były bardzo 
trudne, ale mimo braku regulacji praw-
nych i pieniędzy, znaleźli się ludzie, któ-
rzy dotarli do najsłabszych i ich rodzin  
i wyciągnęli do nich rękę, by zapewnić im 
należną edukację, fachową rehabilitację, 
kontakt ze światem, a przez to godne życie. 
Dzięki współpracy z Przedszkolem nr 6, 
jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej  
i lokalną społecznością, Towarzystwo  
i prowadzony przez nie Ośrodek Eduka-
cyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy 
wrósł w krajobraz Nierodzimia, a od 2016 
roku, kiedy to przeniósł się do nowej 
siedziby, wybudowanej dzięki dotacji  
z PFRON-u oraz prywatnej darowiźnie, 
wręcz tworzy krajobraz dzielnicy. 

6 października na Zamku Królewskim 
w Warszawie odbyła się gala ogólnopol-
ska, zaś 12 września w Sali Koncertowej 
Radia Katowice odbyła się regionalna 
Gala Konkursu Lodołamacze 2022. Re-
gion, do którego w tym konkursie należy 
Ustroń obejmuje województwo łódzkie, 
mazowieckie, śląskie i świętokrzyskie. 
Nadesłano 140 zgłoszeń. Ostatecznie 
wybrano 17 laureatów, a Towarzystwo  
z Ustronia uzyskało tytuł honorowy „Su-
per Lodołamacz 2022”, certyfikat oraz 
cenną statuetkę. Odbierając ją, prezes 
TONN Dorota Kohut powiedziała: „Mamy 
ponad 600 dzieci w terapii i to dla nich 
tworzymy niepowtarzalne miejsce. Dzię-

TRENDY ZATRUDNIANIE 

W minioną środę uczniowie szkół pod-
stawowych w Gminie Ustroń, spotkali się 
przy legendarnym dębie „Sobieskim”, 
gdzie poznali historie pomnika przyrody 
oraz związane z nim święto przyrodnicze. 

RAJD NA „ŚWIĘTO DRZEWA” 
Następnie ruszyli żółtym szlakiem space-
rowym „Pod Małą Czantorie”. Na miejscu 
biwakowym Nadleśnictwa Ustroń, któ-
rego pracownicy przygotowali ognisko, 
piekli kiełbaski. Każda ze szkół wystawiła 

swego orła klasowego do konkursu, któ-
ry przeprowadzili członkowie Komisji. 
Zwyciężył Antoni Kuś z SP 1, drugie 
miejsce wspólnie zajęli Janina Żwak  
z SP 2 oraz Kacper Wardas z SP 3 a na 
czwartym Oskar Pociążek z SP 6.

Wszyscy uczestnicy odebrali nagrody  
w postaci materiałów promocyjnych 
Nadleśnictwa a przedstawiciele grup 
szkolnych pamiątkowe dyplomy PTTK. 
Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali pa-
miątkowe butony symbolizujące święto. 
Piękna słoneczna pogoda pozwoliła na 
miły spacer oraz wesołe spędzenie czasu 
przy ognisku.

W sumie w rajdzie uczestniczyło 64 
piątoklasistów z 4 szkół podstawowych 
oraz 7 opiekunów. Nie zabrakło też przed-
stawicieli Urzędu Miasta, Nadleśnictwa 
Ustroń oraz Prezesa Oddziału PTTK 
„Beskid Śląski” w Cieszynie. Imprezę 
po raz czwarty zorganizowała Komi-
sja Ochrony Przyrody, Krajoznawstwa  
i Turystyki Pieszej, przy współpracy  
z Wydziałem Promocji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Urzędu Miejskiego oraz Nad-
leśnictwa Ustroń.

41/2022/2/R

kujemy rodzicom, że nam ufają i chcą, 
żeby właśnie u nas dzieciaki korzystały  
z rehabilitacji. Jesteśmy zaszczyceni.” 
Prezes Kohut dodała później, że: „Tytuł 
Super Lodołamacza to ogromne wyróżnie-
nie dla organizacji pozarządowej, której 
cel działania od 1991 r. nigdy się nie zmie-
nił. Jest wyróżnieniem dla setki ludzi, któ-
rzy tworzą nasze niepowtarzalne miejsce,  
w poczuciu misji, którą mają do spełnienia 
w ramach swoich służbowych obowiąz-
ków.” Podziękowała również za nomi-
nację Janowi Wrońskiemu – dyrektorowi 
śląskiego Oddziału PFRON.               (mn) 

„Zatrudnianie osób niepełnosprawnych jest trendy” to motto konkursu Lodołamacze 
organizowanego przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 
FAZON pod honorowym patronatem prezydentowej Agaty Kornhauser-Dudy. Kapi-
tuła jednego z czterech regionów, na jakie podzielono kraj, w szczególny sposób 
wyróżniła Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu. 

Prezes TONN Dorota Kohut podczas Gali 
Konkursu Lodołamacze 2022.
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Kate Hewitt
„Dziewczyna z Berlina”

Poruszająca opowieść o woj-
nie widzianej oczami zwykłych 
niemieckich obywateli  oraz  
o niezwykłej odwadze i przyjaźni. 
Liesel Scholz mieszka w pięknym 
domu w Berlinie. Jej życie jest 
pełne przywilejów i bezpieczne, 
dzięki pracy jej ojca, chemika, dla 
nowego rządu. Przypadkowe spot-
kanie z Rosą, córką ich żydowskiej 
gosposi, potwierdza obawy Liesel, 
że coś jest nie tak.

Brian Porter-Szucs
 „Całkiem zwyczajny 
kraj. Historia Polski 
bez martyrologii”

Obszerny historyczny esej obej-
mujący okres od 1795 roku do 
czasów współczesnych naszego 
kraju. Książka to  nietypowe spoj-
rzenie na historię Polski badacza  
„z zewnątrz”. 
Autorem jest amerykański histo-
ryk wykładający na University of 
Michigan.

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.

Warszawska firma Neopak, która dostarcza klientom materiały, 
akcesoria i urządzenia ułatwiające przygotowanie profesjonalnych 
i bezpiecznych opakowań przekazała na ten temat najnowsze eko-
trendy na rok 2022.  

Podkreśla, że stosuje zasadę „Im mniej śmieci, tym lepiej”, bo 
dbałość o środowisko jest ważnym elementem życia społeczeństw, 
a stała degeneracja przyrody obniża komfort egzystowania. Zwięk-
szająca się świadomość ekologiczna dotyczy przede wszystkim 
młodego pokolenia, które coraz częściej zaczyna dostrzegać potrzebę 
stawiania na rozwiązania przyjazne środowisku. W najbliższych 
kilkunastu miesiącach dominującymi trendami na rynku eko-
-opakowań będą: oszczędne sposoby pakowania, wykorzystanie 
materiałów w pełni biodegradowalnych, stosowanie ekologicznych 
materiałów wypełniających, stawianie na opakowania możliwe do 
ponownego użycia. 

Oto niektóre prezentowane przez firmę nowości.
Coraz częściej odchodzi się od zbyt obfitego opakowywania pro-

duktów kupowanych przez internet. Im mniej warstw i dodatków 
foliowych, tym lepsze wrażenie sprawia firma wysyłająca produkt. 
Oczywiście, niektóre produkty, takie jak porcelana czy szkło, nadal 
muszą być starannie zabezpieczane. Można do tego celu wykorzystać 
jednak eko-papier lub biodegradowalne wypełniacze kartonowe, 
które są łatwe w składowaniu i mogą być przerabiane na makulaturę.

Zarówno w 2022, jak i najpewniej w 2023 roku dużą popular-
nością będą cieszyć się opakowania karbowane, które posiadają 
falistą strukturę. Są one bardzo wytrzymałe, a jeśli wybierzemy 
pudełko dobrej jakości, to najczęściej będzie wykonane w tektury 
czterowarstwowej. Pudełka karbowane są ekologiczne, świetnie się 
prezentują i mogą być stosowane do pakowania różnych wysyłanych 
przedmiotów. Wyróżnia je naturalna, brązowa barwa.

Już nie chodzi tylko o to, aby użytkowany karton, folia papierowa 
czy jakiekolwiek akcesoria do pakowania mogły się odpowiednio 
rozłożyć w środowisku w możliwie krótkim czasie. Coraz częściej 
stawia się i będzie się stawiać na kartony wielokrotnego użytku.  
Paczka z produktem, która zostaje wysłana do kupującego, posiada 
oznaczenia wskazujące na to, żeby w razie konieczności zwrotu wy-
korzystać ten sam karton. Kartony mogą także otrzymać swoje drugie 
życie jako np. forma przechowywania żywności lub jako pojemnik 

NAJNOWSZE EKO-TRENDY 
W OPAKOWANIACH

RECYKLING 
wspólny interes

PYTANIE KONKURSOWE NR 35:
Napisz w jakim opakowaniu 

otrzymujesz przesyłkę?
 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 21 października.*       

ROZWIĄZANIE KONKURSU NR 33:
Nagrodę Kubek z logiem Gazety Ustrońskiej lub widokiem 
Ustronia otrzymuje: * Franciszek Kisiała z Ustronia, ul. Lipowska.

na wszelkiego rodzaju rzeczy. Opakowania, które z różnego powodu 
nie nadają się do ponownego wysłania, mogą zostać wykorzystane 
np. jako pojemniki przydatne w gospodarstwie domowym.

Rynek opakowań jest pełny innowacyjnych rozwiązań i nieco 
zaskakujących pomysłów. Przykładem są kubki sporządzone  
z przetworzonej trzciny cukrowej, która sama w sobie jest zbędnym 
produktem przy pozyskiwaniu cukru. Okazuje się, że biomasa 
trzcinowa znakomicie nadaje się do produkcji eko-opakowań, bę-
dąc jednocześnie przedmiotem bezpiecznym dla żywności. Wiele 
wskazuje na to, że w najbliższych latach opakowania w sprzedaży 
internetowej będą również coraz częściej wykonywane z alternatyw-
nych surowców naturalnych, które z różnego powodu nie znajdują 
innych zastosowań. Pakunki wytwarzane z roślin przyczyniają się 
do obniżenia emisji dwutlenku węgla, są także nową możliwoś-
cią w kontekście wykorzystania odnawialnych zasobów planety.  
W przypadku nowoczesnych opakowań biodegradowalnych będzie 
coraz częściej stawiać się na materiały pochodzenia roślinnego, 
które cechują się dużą wytrzymałością. Wśród źródeł tychże ma-
teriałów można wyróżnić m.in.: celulozę, trzcinę cukrową, drzewo 
bambusowe, produkty odpadowe z rolnictwa, skrobię pochodzenia 
kukurydzianego lub ziemniaczanego i grzyby.

Przyroda w ostatnich kilkudziesięciu latach intensywnej eks-
ploatacji surowców i zaśmiecania środowiska, potrzebuje grun-
townych zmian w podejściu ludzi do rozporządzania dobrami. 
Zużyte, plastikowe opakowania są prawdziwą zmorą dla planety, 
czego przykładem może być Wielka Pacyficzna Plama Śmieci, 
dryfująca na Oceanie Spokojnym. Przeorientowanie polityki 
produkowania opakowań jest ważnym czynnikiem prowadzącym 
do poprawy stanu przyrody. Obecne trendy panujące w tej branży 
zaczynają uwzględniać te potrzeby. Coraz chętniej stawia się na 
eko-opakowania, które są przyjazne środowisku. Wiele wskazuje 
na to, że w najbliższych latach nacisk na recykling i wielokrotne 
używanie opakowań będzie jeszcze silniejszy.  Lidia Szkaradnik 
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Przy 
ustrońskim stole

W dawnym Ustroniu
W tym tygodniu prezentuję 

jeden z najbardziej zachwyca-
jących przykładów architektury 
drewnianej Ustronia. Obiekt ten, 
istniejący do dziś, chowa się 
przez okiem ludzkim w dzielni-
cy Jaszowiec. Jest niezamiesz-
kany i porośnięty bluszczem, 
a można go znaleźć przy ul. 
Wczasowej, na terenach nale-
żących od 450 lat do rodziny 
Szkaradników. Ten mały do-
mek, liczący sobie już ponad 
160 lat, trudno nazwać chatką, 
bowiem posadowiony został na 
bardzo wysokiej, imponującej  
podmurówce, w której ukryte 
są okazałe kamienne piwnice, 
tworzące efektowne, łukowa-
to sklepione podziemia. Warto 
tu wyjaśnić, iż ustrońskie cha-
ty, zlokalizowane na górskich 
stromiznach, często mieściły  
w podmurówkach przestrzeń go-
spodarczą, czego brakowało ich 
odpowiednikom, wznoszonym 
na nizinach. Podmurówka przy 
ul. Wczasowej urzeka jednak 
najbardziej – swą wysokością  
i majestatem. Jest bowiem dzie-
łem włoskich jeńców, zwanych 
Talianami, którzy przybyli do 
Ustronia końcem lat 50. XIX 
w., dostawszy się do austriackiej 
niewoli podczas ówczesnych 
walk o zjednoczenie Włoch. 
Talianie okazali się świetnymi 
fachowcami w sztuce budow-
lanej, dlatego zatrudniono ich 
do regulacji tutejszych potoków  
i kanałów. Pozostawili po sobie 

zmyślne i trwałe umocnienia, 
spełniające swą rolę do dziś. 
Obwarowywali między innymi 
potoki Jaszowiec i Poniwiec,  
a efekty ich pracy były widocz-
ne również w Hermanicach. 
Tam też, podczas epidemii 
cholery, znaleźli schronienie  
w szpitaliku zlokalizowanym 
przy obecnej ul. Wodnej. Opi-
sywany dziś domek posiadał 
tylko dwa pomieszczenia – małą 
kuchenkę, do której wchodziło 
się zaraz po przekroczeniu pro-
gu, oraz jedną izbę. Prowadziły 

do niego niebywale wysokie  
kamienne schody, dziś już nie-
istniejące. Podczas gdy gór-
na – drewniana część budynku 
powoli ulega destrukcji, dolna 
– murowana nie opiera się upły-
wowi czasu, jak przystało na 
dzieło Włochów, którzy, umac-
niając sąsiedni potok, być może 
zamieszkiwali i stołowali się  
w gospodarstwie Szkaradni-
ków, wnosząc przy okazji wkład  
w budowę ich nowego domu. To 
kolejne fenomenalne zdjęcie za-
wdzięczamy oczywiście kolek-

Z dzikiej róży 
jest pożytek duży

Złota polska jesień, która nastała w październiku to nie tylko 
czas na grzybobranie, ale przy okazji spacerów po leśnych 
uroczyskach i zagajnikach można natrafić na krzaki dzikiej 
róży, które o tej porze roku zachęcają do zbiorów pięknych 
karminowych owoców, mających wiele właściwości leczni-
czych. A teraz jest najlepsza pora by je zbierać, bo są dojrzałe 
i pięknie wybarwione. Owoce dzikiej róży są rekordowo za-
sobne w witaminę C – mają jej 30–40 razy więcej niż cytrusy. 
Jest w nich też dużo innych witamin i substancji mających 
zbawienny wpływ na nasze zdrowie, toteż warto wybrać się 
na zbiory, bo jest to nieocenione lekarstwo na przeziębienia  
i wiele innych schorzeń. Proszek z owoców wykazuje działa-
nie przeciwutleniające i przeciwzapalne, jest także skuteczny  

w chorobie zwyrodnieniowej stawów, reumatoidalnym zapa-
leniu stawów i chorobie zapalnej jelit. 

Dziką różę można także znaleźć w składzie różnego ro-
dzaju preparatów aptecznych, kierowanych głównie do osób 
cierpiących na niedokrwistość, nadciśnienie i choroby serca.

Jej właściwości lecznicze znane są od wieków, toteż mi-
łośnicy tych cennych owoców po wydrylowaniu suszą je lub 
przeznaczają na konfitury, syropy czy nalewkę.                     (ls)

cjonerowi Bronisławowi Mie-
chowi, posiadającemu jeszcze 
wiele unikatowych „perełek”. 
Prezentowany dziś domek oraz 
pozostałą zabudowę drewnianą 
Jaszowca opisuje w 24 tomie 
Pamiętnika Ustrońskiego Anna 
Łęczyńska-Szczechla. Przy oka-
zji dodam, iż jesteśmy świeżo 
po badaniach etnograficznych, 
których plon Ania przybliży  
w kolejnej edycji tegoż periody-
ku, planowanej już niebawem.   

                  Alicja Michałek, 
Muzeum Ustrońskie
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Alicję Cieślar spotkaliśmy na otwarciu XI Turnieju Piłki 
Ręcznej im. Renaty Miksa-Rottermund i Jerzego Kowalczyka, 
który odbył się w ostatnią sobotę. Jako że w działalność AS-a 
zaangażowany jest organizator Turnieju Piotr Czyż wraz z żoną 
Agnieszką, poprosił zaprzyjaźnione drużyny, które wzięły udział 
w Turnieju, żeby przywiozły karmę dla kotów, pozostających pod 
opieką Stowarzyszenia. Szczypiorniści chętnie odpowiedzieli na 
apel i przywieźli sporo żywności dla zwierzaków. Alicja Cieślar 
przyszła im podziękować, a razem z nią przyczłapał 14-letni pies 
Dżeki, uratowany przed śmiercią dzięki zaangażowaniu ludzi 
nieobojętnych na krzywdę zwierząt. Prezeska Stowarzyszenia 
opowiedziała historię staruszka.

Pies przez wiele lat służył swojemu niepełnosprawnemu właś-
cicielowi jako przewodnik. Gdy się zestarzał dalej był zmuszany 
do długich wędrówek, mimo iż chodzenie sprawiało mu dużą 
trudność. Do Alicji Cieślar dzwonili ludzie, którzy obserwowa-
li, jak dzień w dzień pies ledwo człapie, a jego pan ciągnie go 
za sobą na smyczy i pogania laską, gdy przewodnik traci siły. 
Prezeska Stowarzyszenia pojechała rozmówić się z właścicie-
lem psa, ale ten pouczył ją, że wie najlepiej, co dla jego psa jest 
dobre. Latem upalne dni szczególnie dawały się czworonogowi 
we znaki, aż nadszedł dzień, kiedy padł bez sił i stoczył się do 
rowu. Akurat przejeżdżała samochodem pani Agata, a widząc 
tragedię zwierzęcia, zatrzymała się, by go ratować. Właściciel nie 
pozwolił zabrać Dżekiego, mówiąc, że pies ma zdychać w rowie. 

Tych młodych jeży nie udało się uratować, jednak często interwencje ludzi dobrej woli ratują życie zwierzętom. Dzień później małżeń-
stwo, które zauważyło rannego jeża na drodze, zatrzymało się, zabrało go z jezdni i skontaktowało ze Stowarzyszeniem AS. Jeż trafił do 
weterynarza, który podjął leczenie i są duże szanse, że wyleczy zwierzątko.                                                                                        Fot. AS

Organizator Piotr Czyż otwiera Turniej z Alicją Cieślar i 14-letnim 
Dżekim.                                                                     Fot. M. Niemiec

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt AS zajmuje się bezdom-
nymi, porzuconymi, chorymi, zaniedbanymi kotami, psami, 
końmi, a także zwierzętami dzikimi i leśnymi. W tym tygodniu 
prezes i wolontariusze Stowarzyszenia próbowali ratować dwa 
małe jeże. Tak opisała to prezes AS-a Alicja Cieślar: „Jeden 
z nich był ofiarą psa amstafa. Walczyliśmy o niego dwa dni 
ale się nie udało. Drugi jeż to ofiara młodych ludzi, którzy 
postanowili udusić jeża w foliowym worku. Odebrał im go 
inny młody chłopak i szukał dla niego pomocy w naszym Asie. 
Jeżyk zaraz trafił do gabinetu weterynaryjnego ale nie udało 
mu się pomóc. Nazwisk chłopaków nie udało się nam ustalić.”

RATUNEK I SPOKOJNA
EMERYTURA

Psa trzeba było odebrać siłą. Został natychmiast przewieziony 
do weterynarza, który podjął walkę o jego życie. Przy pomiarze 
ciepłoty ciała psa, zabrakło skali na termometrze, ale udało się 
przywrócić zdrowie pieskowi i teraz spędza emeryturę pod opieką 
wolontariuszy Stowarzyszenia. 

Dżeki jest już głuchy, więc nie przeszkadzała mu wrzawa w hali 
sportowej, gdy odbywał się mecz. W czasie oficjalnego otwarcia 
Turnieju udzieliły mu się sportowe emocje i radośnie szczekał. 
Zainteresował się też sprzętem sportowym. Piłkarze – twardzi  
i nieustępliwi na boisku, byli wyraźnie poruszeni historią psiego 
przewodnika, który latami służył człowiekowi, a został przez nie-
go tak okrutnie potraktowany, i pełni uznania dla działań innych 
ludzi, dzięki którym jesień życia Dżekiego jest słoneczna. (mn)

Z okazji 10-lecia współpracy miast partner-
skich Ustronia i Kalet spotkali się samorzą-
dowcy, by zaplanować dalszą współpracę  
i integrację mieszkańców. Na zdjęciu 
radni i burmistrzowie, od lewej: Artur 
Kluz, Daria Staniek, Roman Siwiec, Jo-
lanta Hazuka wiceprzewodnicząca RMU, 
burmistrz Klaudiusz Kandzia, burmistrz 
Przemysław Korcz, Sławomir Haratyk, 
Damian Ryszawy, Dariusz Śleziona, Do-
rota Walker, Łukasz Sitek – inspektor 
UM, Marcin Janik – przewodniczący RMU. 
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Gdzie jak nie w Ustroniu miałby się 
odbyć konkurs o szumnej nazwie „Głos 
Ziemi Cieszyńskiej”. To u nas kultywuje 
się tradycje śpiewacze, działają liczne 
chóry, zespoły regionalne, ale nie bra-
kuje też młodych wykonawców, którzy 
bez kompleksów rywalizują w najpopu-
larniejszych telewizyjnych talent show 
od Szansy na Sukces, Drogi do gwiazd 
po Bitwę na głosy, Voice of Poland czy 
Mam talent. Półfinalistką tego ostatnie-
go programu była Anna Czupryn razem 
z zespołem Tekla Klebetnica, w sobotę 
zasiadająca w jury.  

Obrady jury były bardzo burzliwe, 
poziom bardzo wysoki, a co za tym idzie 
jurorzy mieli trudny wybór i zdecydo-
wali się przyznać nagrody ex esquvo. 
Oznajmiła to nerwowo wyczekującym 
na werdykt wokalistom dyrektor MDK 
Urszula Broda-Gawełek i przekazała 
najważniejsze uwagi oceniających. Jako 
wskazówki przed kolejnymi występami, 
bo przecież nikt nie powinien się zrażać 
tym, że wyjechał bez nagrody, potrakto-
wać należy sugestię, żeby dobierać różno-
rodne utwory, pozwalające pokazać pełną 
skalę możliwości wokalnych oraz dobrać 
odpowiednią tonację do skali głosu, bo 
w kilku przypadkach niedopasowanie za-
ważyło na wynikach. Warto też okazywać 
emocje na scenie, żeby występ nie był 
tylko odśpiewaniem utworu. 

Poproszone o podsumowanie konkursu 
jurorki powiedziały: 

Danuta Zoń-Ciuk – przewodnicząca 
(dyrygent chóralny, prowadząca Estradę 

Ludową „Czantoria”, chóry kameralne 
„A piacere” i „Amici”, pracownik Uni-
wersytetu Śląskiego w Instytucie Sztuk 
Muzycznych): – Zwracałyśmy uwagę na 
wszystkie elementy dzieła muzycznego 
– melodię, tempo itd., a także kulturę 
sceniczną, wrażliwość, charyzmę, oso-
bowość, poziom akompaniamentu, ruch 
sceniczny, zrozumienie i umiejętne prze-
kazanie treści, poziom trudności melodii 
dostosowany do umiejętności wokalnych 
oraz wszystko to, co jest związane z emi-
sją głosy, a także czystość śpiewu i dykcję. 

Jadwiga Sikora (dyrygentka zasłużone-
go dla ziemi cieszyńskiej chóru „Echo” 
z Zebrzydowic, emerytowany pracownik 
Uniwersytetu Śląskiego): – Poziom był 
naprawdę wysoki, a mam porównanie, 
bo byłam jurorką również w I edycji 
konkursu. Uczestnicy byli solidnie przy-
gotowani, wybrali niebanalne i mocno 
zróżnicowane utwory, dlatego słuchanie 
ich było przyjemnością.

Elżbieta Kożuchowska (absolwent-
ka wokalistyki jazzowej w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie, 
absolwentka edukacji artystycznej na 
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, 
wokalistka i nauczycielka śpiewu w studiu 
wokalnym): – Bardzo ważny jest dobór 
tonacji do utworu. Wybrany podkład mu-
zyczny zmuszał niektórych uczestników 
do zahaczania o tony – wysokie lub niskie, 
których nie umieli wyśpiewać. To zdecy-
dowało nawet o utracie podium.

Anna Czupryn (absolwentka Akademii 
Muzycznej w Katowicach, stypendystka 

GŁOSY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ

California Arts Academy, skrzypaczka 
i wokalistka, instruktorka śpiewu białym 
głosem): – Jestem bardzo wdzięczna, że 
mogłam zasiąść w jury, bo to mój debiut. 
Bardzo ważne są wszystkie techniczne 
elementy, ale czasem przeważa to, że 
wokalista umie się zaprezentować cało-
ściowo, stworzyć spektakl na scenie. To 
bardzo ważne w konkursach, aby pokazać 
swoje ja, nie tylko odtwarzać, ale tworzyć 
własne dzieło. I niektórym to się udało. 

Laureaci. Kategoria wiekowa 7-10 
lat: 1. Zuzanna Hojka, 2. Malwina Bal, 
3. Laura Lewandowska, wyróżnienie – 
Maja Szkucik; kategoria wiekowa11-14 
lat: 1. Paweł Madzia, 2. Patrycja Łukasik 
z Ustronia, 2. Emilia Więzik-Pietraszko, 
3. Nadia Szendzielarz, wyróżnienie – Mi-
chalina Najda, kategoria wiekowa 15+:  
1. Wiktoria Kuczyńska, 1. Wiktoria Elia-
szewicz, 2. Julia Rączka, 3. Marianna 
Sowa, wyróżnienie – Izabela Kisiała 
z Ustronia. 

Sponsorami nagród było Starostwo 
Powiatowe w Cieszynie i Miejski Dom 
Kultury „Prażakówka”. Konkurs odbył się 
pod patronatem burmistrza Ustronia Prze-
mysława Korcza i starosty cieszyńskiego 
Mieczysława szczurka. Reprezentował go 
członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego, 
radny powiatowy Stanisław Malina, który 
wręczał statuetki, puchary i składał gra-
tulacje zwycięzcom.    Monika Niemiec

Na scenie laureaci z jurorkami, Stanisławem Maliną i dyrektor MDK.           Fot. M. Niemiec

Jurorki obradowały długo, bo poziom konkursu był wysoki.                         Fot. M. Niemiec

Powyżej laureatki z Ustronia: Izabela Kisiała 
i Patrycja Łukasik. Oprócz nich nasze miasto 
reprezentowali: Lena Bek, Agata Antoniuk, 
Natalia Bukowczan, Agnieszka Kubala, Mar-
tyna Kubień i Ignacy Buczkowski. 

W sobotę odbył się finał II edycji konkursu wokalnego „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, 
który w tym roku zyskał status ogólnopolskiego. Najdłuższą drogę do naszego miasta 
przebył wokalista z Nowego Sącza, ale opłacało się, bo zajął 1. miejsce.
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www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY – USTROŃ. 33-854-
53-98.

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

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

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

Wynajmę nowe mieszkanie  
w centrum Ustronia ok. 60 m2 
w pełni wyposażone. 507-400-
150.

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

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

Do wynajęcia ładne mieszkanie 
70m2 w spokojnej dzielnicy 
Ustronia. 691-331-647. 

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

Wynajmę mieszkanie w cen-
trum Ustronia ok. 25 m2 w pełni 
wyposażone. 507-400-150.

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

SZCZĘŚLIWIE WE DWOJE
4 października w sali widowiskowej MDK „Prażakówka” 

uroczyście powitano mieszkańców Ustronia, którzy w tym roku 
obchodzą jubileusze pożycia małżeńskiego - złote i diamentowe 
gody a także pary, które świętują 65. i 71. rocznicę zawarcia 
związku małżeńskiego. Obecny był burmistrz Ireneusz Szarzec  
i przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina. (…)

Burmistrz I. Szarzec uhonorował jubilatów medalami przyzna-
nymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a parom, które 
w tym roku obchodzą 60- lecie, 65-lecie i 70-lecie pożycia wręczył 
pamiątkowe dyplomy. Uroczysty toast za zdrowie i pomyślność 
wzniósł przewodniczący S. Malina. Piękny koncert Estrady 
Ludowej „Czantoria” był prezentem dla bohaterów wieczoru. 

KADROWICZE DLA KOLEGI
6 października w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 odbył 

się mecz piłki ręcznej pomiędzy zawodnikami „Czantorii” Ustroń 
prowadzonej przez kapitana Jacka Menesa a drużyną zaprzyjaź-
nionego Leszka Kaczmarka, który obchodził 60. urodziny, i z tej 
okazji zaprosił do Ustronia swoich przyjaciół ze Śląska, byłych 
zawodników oraz zawodników grających do dzisiaj w śląskich 
klubach w piłkę ręczną. 

TRENERÓW DWÓCH
Dwóch trenerów z Ustronia zajmujących się młodzieżą,  

w ostatnim czasie zdobyło nowe uprawnienia. W przypadku Piotra 
Bejnara z MKS Ustroń jest to prowadzenie kadry wojewódzkiej 
młodzików w piłce ręcznej, natomiast Mateusz Żebrowski z Kuźni 
Ustroń otrzymał licencję „A” UEFA. Dodać należy, że obaj tre-
nerzy są nauczycielami w ustrońskich szkołach. Wybrała: (lsz) 
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OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

2.09-31.10  Wystawa malarstwa Andrzeja Kacperka, Galeria 
      Rynek
1.10-20.11  Wystawa malarstwa Stefanii Bojdy, Muzeum 
	 	 	 	 	 	 Ustrońskie
14-25.10   Ogólnopolski Plener Malarski - Jaszowiec 2022, 
      Dom	Wypoczynkowy	„Nauczyciel”,	szczegóły	str.	2
14.10 godz. 14.30 Wernisaż wystawy „Ogólnopolski Plener Malarski 
      – Jaszowiec 2022”, Dom Wypoczynkowy „Nauczy- 
      ciel” w Jaszowcu 
16.10 godz. 11-14 Jubileusz 55 lat Kolei Linowej Czantoria, Kolej  
      Linowa Czantoria
20.10 godz. 16.00 Spotkanie ze Sławomirem Szmalem, hala spor- 
	 	 	 	 	 	 towa	SP	1,	szczegóły	str.	3.
21.10 godz. 18.00 Koncert organowy B-A-C-H w wykonaniu prof. 
      Juliana Gembalskiego, Kościół	ap.	Jakuba	Starszego
21.10 godz. 18.00 Wykład: „Samookaleczenia i samobójstwa wśród 
      dzieci i młodzieży - wpływ substancji psychoak- 
      tywnych w tym narkotyków na zachowania 
      autoagresywne”, budynek	 Chrześcijańskiej 
	 	 	 	 	 	 Fundacji	Życie	i	Misja
21.10 godz. 19.00 Ustrońska Jesień Muzyczna: Łukasz Jemioła  
      „Najlepsze od najlepszych”, MDK	Prażakówka	 
	 	 	 	 	 	 (impreza	biletowana)
24.10 godz. 14.00 Poplenerowy wernisaż wystawy „Ogólnopolski 
      Plener Malarski – Jaszowiec 2022”, Domu Wy- 
      poczynkowym „Nauczyciel” w Jaszowcu 
26.10 godz. 17.00 Spotkanie podróżnicze z Emilią Dudek pt. „Śla- 
      dami Inków: Peru i Boliwia”,	Czytelnia	Biblioteki 
      Miejskiej
28.10 godz. 19.00 Ustrońska Jesień Muzyczna: Kabartek Mumio,  
      MDK	Prażakówka

41/2022/4/R

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

Apteki dyżurujące w niedziele i święta: 
15.10 Na Szlaku  ul. 3 Maja 46   33 854-14-73
16.10 Na Szlaku  ul. 3 Maja 46   33 854-14-73

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

Jak jeden organizm.                                          Fot. M. Niemiec
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50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) kuzynka kompasu, 8) instalator, 9) miasto 
górnośląskie, 10) miasto u stóp Wezuwiusza, 12) u boku ło-
sia, 14) piosenka żeglarska, 15) tkanina z drogocenną nicią, 
16) na szyi psa, 19) włókno z kokonu jedwabnika, 22) ponoć 
chronią przed nieszczęściami, 23) w drzwiach zamykanych 
na kłódkę, 24) Informacyjny System Zintegrowanej Taryfy 
(skrót) u celników.
PIONOWO: 2) miejskie drogi, 3) największa impreza 
sportowa, 4) kończy modlitwę, 5) lipcowa solenizantka,  
6) usuwanie konstrukcji, 7) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
(skrót), 11) imię męskie, 13) w ręku podglądacza, 17) z ariami, 
18) bezpieczne schronienie, 20) dość popularna polska marka 
kosmetyków, 21) wyspa indonezyjska.  

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 21 października.

 Rozwiązanie Krzyżówki z nr 39

JESIENI ZŁOTEJ CZAS

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:* Hanna Wasiak z Ustronia, ul. 
Partyzantów. Zwycięzcę zapraszamy po nagrodę do naszej redakcji. 

Nie taki dawny Ustroń, 2014 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. 

41/2022/5/R

Ustroniacy wciąż pytają czy to w rozmowach czy w internecie, 
gdzie można oddać niepotrzebne ubrania. Trzy kontenery Polskie-
go Czerwonego Krzyża stoją na parkingu przy sklepie „Hermes”  
w Nierodzimiu. Na kontenerach napisano: „Twój dar wykorzystamy 
na poprawę warunków życia najbiedniejszych rodzin”. Gdy ktoś 
chce zgłosić problem albo uzyskać informacje o zbiórce odzieży 
może dzwonić na numer telefonu PCK: 32 251 20 11 lub numer 
interwencyjny: 505 745 454.                                                     (mn)
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Numer zamknięto: 10.10.2022 r. Termin zamknięcia kolejnego numeru: 17.10.2022 r.

Drużyna Handball Ustroń.                                        Fot. M. Niemiec

PAMIĘTAJĄ O TRENERACH

Aktywni są również oldboje, skupie-
ni w drużynie Handball Ustroń, którzy 
regularnie się spotykają, żeby potreno-
wać, jeżdżą na turnieje, a raz w roku 
zapraszają do Ustronia zaprzyjaźnione 
zespoły. Turniej Piłki Ręcznej im. Renaty 
Miksa-Rottermund i Jerzego Kowalczyka 
ma wyjątkową atmosferę, a jego celem 
jest nie tylko sportowa rywalizacja, ale 
też spotkanie i integracja środowiska 
w pięknych, jesiennych okolicznościach 
przyrody. 

Główny organizator Turnieju - Piotr 
Czyż otwierając wydarzenie, żałował, że 
coraz mniej ustroniaków ma ochotę grać 
w ręczną i wyraził nadzieję, że do 
Handball Ustroń dołączą kolejni ucznio-
wie pani Rottermund i pana Kowalczyka. 

Mecze, które rozgrywano w hali Szkoły 
Podstawowej nr 1 stały na wysokim po-
ziomie, ponieważ w drużynach seniorów 
grają byli reprezentanci Polski i zawod-
nicy najwyższych lig. Turniej stoi na 
wysokim poziomie organizacyjnym, na 

W sobotę 8 października odbył się XI Turniej Piłki Ręcznej im. Renaty Miksa-
-Rottermund i Jerzego Kowalczyka. Pomysł narodził się wśród uczniów, którzy 
jak najlepiej wspominają tych nauczycieli wychowania fizycznego, uczących w 
Szkole Podstawowej nr 1. To dzięki nim piłka ręczna rozwinęła się w Ustroniu, 
szczypiorniści z Jedynki święcili triumfy na szczeblu wojewódzkim i regionalnym, 
a drużyna „Czantorii” brała udział w rozgrywkach ligowych. Tradycję kontynuuje 
sekcja piłki ręcznej MKS Ustroń i drużyna pod wodzą trenera Piotra Bejnara, która 
reprezentuje nasze miasto w II lidze. 

widowni zasiadają całe rodziny. W tym 
roku drużyny uczestniczące w Turnieju 
włączyły się też w pomoc potrzebują-
cym zwierzętom, przywożąc karmę dla 
kotów, którą przekazano na ręce obecnej 
na otwarciu Alicji Cieślar - szefowej 
Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt AS 
w Ustroniu. 

Najlepszą drużyną żeńską okazał się 
zespół z Tarnowa, 2. m. zajęła Victoria 
Team, 3. m. zespół z Bochni. Wśród 
mężczyzn zwyciężył zespół 4Ever Young 
z Grodkowa, 2. m. zajęła Bochnia, 3. m. 
Tarnów, 4. m. Ustroń, 5. m. Złotoryja, 
6. m. Opole. nagrody dla zwycięzców, 
w tym dla najlepszych zawodników, 
bramkarzy i strzelców wręczał radny 
Mirosław Szuba, jednocześnie zawodnik 
Handball Ustroń. 

Sponsorzy: Miasto Ustroń, WOW Pącz-
karnia Ustroń i Bielsko-Biała, Willa Ko-
lor, GAJA Okna, Drzwi, Bramy, Rolety 
Aluminiowe, Auto Mechanika Mirosław 
Szuba, Zbigniew Szczotka - Beskid Fruit, 
Hubert Krechut – Grażtix, K-2 Poligrafia. 

Monika Niemiec

Rywalizacja była zacięta.                                        Fot. M. Niemiec

Szczypiornistki i szczypiorniści przyjeżdżają na ustroński turniej z całej Polski. Po meczach wspólnie się bawią na przyjęciu.   Fot. M. Niemiec


