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W numerze m.in.: Projektowanie inwestycji na
następną kadencję, Jubilaci, Przeterminowane leki znów do apteki,
Apel w sprawie Jaszowca,
Wspomnienie o Jadwidze Niemiec, Marownia,
Szkubaczki, Maroko, Piotr
i Paweł na olimpiadzie

Ustrońscy wolontariusze WOŚP przedreptali w niedzielę od co najmniej 10 do nawet 25 tys. kroków. To naprawdę duży wyczyn, biorąc pod
uwagę panujące wówczas warunki atmosferyczne. Miasto Ustroń pobiło zeszłoroczny rekord. W środę zebrane środki zostaną przesłane do
Fundacji. Więcej na str. 8,9 i 13.
Fot. Edyta Kostka, Katarzyna Waliczek, Lidia Szkaradnik
3 lutego 2022 r.
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CEEB - ZŁÓŻ DEKLARACJĘ
1 lipca 2021 roku ruszył powszechny spis źródeł ciepła,
o którym musi pamiętać każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu, który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW. Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
(CEEB) jest obowiązkowe. Wszelkie informacje dostępne są na
stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego https://
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow…
Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu
termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. poz.
2127] utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB) i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających
budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie
odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Czym jest deklaracja? To rodzaj ankiety w której podaje się: - imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres
miejsca zamieszkania lub siedziby; - adres nieruchomości, w obrębie której
eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw; - informacje
o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła
lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych
w nich paliwach; - numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
- adres e-mail (opcjonalnie).
Kogo dotyczy deklaracja? Każdego właściciela lub zarządcę budynku
lub lokalu, który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.
Kiedy składam deklarację? Od 1 lipca 2021 r.
Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni. W przypadku budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma12 miesięcy.
Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za
jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!
Jak możemy złożyć deklarację? W formie elektronicznej – preferowany sposób, którego funkcjonalność umożliwia proste i szybkie
wypełnienie dokumentu. Deklaracje możemy składać za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego CEEB. Składanie deklaracji wdrażane
zostało zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, przy użyciu Profilu
Zaufanego (bezpośrednie połączenie do systemu Węzła Krajowego).
Profil zaufany w ramach węzła krajowego jako sposób uwierzytelniania
jest obecnie systemem w pełni działającym i wykorzystywanym przez
instytucje oraz obywateli. Niezależnie od Profilu Zaufanego Węzeł Krajowy umożliwia korzystanie z dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.
W formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo
złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Ustroń w godzinach pracy urzędu.
Wszelkie pytania w tej sprawie należy kierować DO PRZEDSTAWICIELI GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl
Informacje dodatkowe : https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
Pliki do pobrania: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/
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Na przełomie stycznia i lutego
na Światowej Wystawie Expo
2022 w Dubaju, była prezentowana rekordowej wielkości
koniakowska koronka wyheklowana specjalnie na tę
okazję. Zdobiła główną ścianę
polskiego pawilonu.

* * *

Praktycznie we wszystkich
gminach powiatu cieszyńskiego, podobnie jak w Ustroniu,
wolontariusze i mieszkańcy
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włączyli się w 30. akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. W ostatnią niedzielę
stycznia puszki zapełniły się
datkami, a całemu wydarzeniu, pomimo niesprzyjającej
pogody, towarzyszyło sporo
rozmaitych imprez.

* * *

W niemieckim Willingen
w miniony weekend, odbyły się ostatnie przed zimową
olimpiadą konkursy skoków
narciarskich o Puchar Świata. W komplecie startowała
biało-czerwona kadra z Piotrem Żyłą i Pawłem Wąskiem
w składzie. Nasi zawodnicy
rywalizowali ze zmiennym
szczęściem. Piotr był 14.
w sobotnim konkursie, ale został zdyskwalifikowany za…
nieprzepisowe buty, natomiast

ODBIÓR ŻYWYCH CHOINEK
ŚWIĄTECZNYCH
Wraz z bioodpadami w lutym (pierwszy termin odbioru odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem dla poszczególnych dzielnic) będą odbierane żywe choinki świąteczne.
Choinki należy oczyścić z wszelkich ozdób, lampek, stojaków
oraz doniczek. Można je również dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
zlokalizowanego w Ustroniu przy ul. Krzywej 6.
Wydział
Środowiska i Rolnictwa

SPOTKANIE SENIORÓW PRZEŁOŻONE
W związku z dużą liczbą zachorowań na covid Rada Seniorów Miasta Ustroń zdecydowała o zmianie terminu spotkania
z mieszkańcami. Odbędzie się ono 7 marca o godz. 14.30 w sali
sesyjnej Urzędu Miasta. Temat bez zmian: „Ustroń dla seniorów”.

DOTACJA NA USUWANIE AZBESTU
Miasto Ustroń w 2022 roku planuje ponownie wystąpić do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach o środki finansowe na usunięcie wyrobów zawierających azbest. W związku z powyższym osoby
zainteresowane usunięciem ze swoich budynków, bądź zebraniem ze swoich nieruchomości wyrobów zawierających azbest
w latach 2022-2023 proszone są o wypełnienie i złożenie ankiety dostępnej na stronie internetowej Miasta (www.ustron.
pl) lub w UM Ustroń. Ankietę należy złożyć do 21 lutego 2022
roku w Urzędzie Miasta Ustroń.

Mieszkańcy, którzy złożyli ankietę bądź wniosek w latach
ubiegłych, a nie zrealizowali zadania, muszą złożyć ją ponownie.
Kwota dotacji będzie wyliczana na podstawie przedstawionych
przez Inwestora faktur (z datą po podpisaniu umowy) za wykonanie prac, i stanowi do 40% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż:
a) 320,00 zł za 1 Mg (tonę) odpadów zawierających azbest
w przypadku ich demontażu, transportu i unieszkodliwienia,
b) 240,00 zł za 1 Mg (tonę) odpadów zawierających azbest
w przypadku ich transportu i unieszkodliwienia.
Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Środowiska
i Rolnictwa pod numerem telefonu: (33) 857 93 13 (osoba do
kontaktu Natalia Kowalik).
Urząd Miasta Ustroń, wydz. Środowiska i Rolnictwa
w niedzielnych zawodach zajął
41. lokatę. Paweł był 38. i 43.

* * *

Gotowy jest po remoncie wielopoziomowy mostek, który
znajduje się nad Potokiem
Wawrzaczowym w Jaworzynce.
Umożliwia on przejście z tzw.
Trójstyku na słowacką stronę.
Otwarcie nastąpi wiosną, kiedy
pogoda umożliwi bezpieczne
spacery. Modernizacja mostku
była możliwa, dzięki wspólnemu wysiłkowi gmin Istebna
i Cierne.

* * *

Cieszyn był otoczony przez
kilka wieków warownymi
murami. Oprócz trzech bram
głównych istniała miejska furta, łącząca miasto z młynem.
I do dzisiaj przetrwała nazwa
Młyńska Brama.

Kościół ewangelicki w centrum Wisły budowano w latach
1833 - 1838. Świątynia szykuje
się zatem do jubileuszu 185-lecia. Miasto u źródeł „królowej
polskich rzek”, zamieszkują
w większości wyznawcy luterańskiej religii. Istnieje tu jednak jeszcze kilkanaście innych
grup wyznaniowych, co jest
ewenementem w skali kraju.
				
Cisy – drzewa o czerwonej
korze i gęstych gałązkach
szpilkowych nie występują
w cieszyńskim regionie
w nadmiarze. Sporo rośnie ich
w... Cisownicy, gdzie podobno
każdy z gospodarzy zasadził
cisa w ogrodzie. Program odnowy tego gatunku, jakiś czas
temu wdrożyło Nadleśnictwo
Wisła.
(nik)

* * *
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KRONIKA MIEJSKA
NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA
JUBILATÓW:
Wanda Bader zd. Szymczak
Zenobiusz Borys
Józef Bujok 		
Maria Bujok zd. Podżorska
Kazimiera Cesarz zd. Szczepańska
Rozalia Durczak zd. Mider
Eugeniusz Front
Janina Gajdacz zd. Tyrna
Gustaw Gomola 		
Mirosława Jurczyńska zd. Romanek
Jadwiga Kaczmarczyk zd. Olszak
Anna Kamieniorz zd. Szlaur
Jadwiga Kiecoń zd. Albrewczyńska
Wanda Kosowska zd. Gałuszka
Karol Kozieł 		
Helena Krysta zd. Miech
Alojzja Kuś zd. Nawrat
Krystyna Łakoma zd. Matuszewska
Alfred Mendryla
Kazimiera Pietrzyk
Helena Pilch zd. Paszek
Marian Porwoł 		
Helena Pytel zd. Buzek
Sławomir Regulski
Gustaw Sikora 		
Jadwiga Sikora zd. Wawrzacz
Jerzy Sikora 		
Karolina Szwarc zd. Chmiel
Jerzy Torbus 		
Julia Troszok zd. Miech
Irena Wądolny zd. Klimek
Henryk Wierniewski

* * *

lat 94
lat 85
lat 85
lat 85
lat 80
lat 96
lat 80
lat 85
lat 90
lat 98
lat 85
lat 97
lat 90
lat 96
lat 92
lat 80
lat 94
lat 94
lat 94
lat 85
lat 98
lat 85
lat 80
lat 80
lat 90
lat 80
lat 80
lat 92
lat 95
lat 80
lat 80
lat 85

Numer alarmowy

ul. Polańska
ul. Różana
ul. Katowicka
ul. Miła
ul. Sztwiertni
ul. Partyzantów
ul. Sztwiertni
ul. Katowicka
ul. Stellera
ul. Szpitalna
ul. Pod Skarpą
ul. Jelenica
ul. Mickiewicza
ul. Ogrodowa
ul. Lipowska
ul. Różana
ul. Tartaczna
ul. Spółdzielcza
ul. Jaśminowa
ul. Miedziana
ul. Cieszyńska
os. Manhatan
ul. Kasprowicza
ul. Skłodowskiej
ul. Strażacka
ul. Szeroka
ul. Wiejska
ul. Drozdów
ul. Miedziana
ul. Dominikańska
os. Cieszyńskie
ul. Grażyńskiego

lat 75		ul. J. Sztwiertni
lat 88		ul. Skoczowska

5/2022/1/N

Wszystko umiera, tylko pamięć dobrych uczynków nie ginie.
Napoleon I

Panu Ryszardowi Francuzowi, rodzinie oraz bliskim
wyrazy głębokiego współczucia
oraz wsparcia w trudnych chwilach
po śmierci

śp. Heleny

Francuz

składają
Burmistrz Miasta
oraz
Pracownicy Urzędu Miasta

3 lutego 2022 r.
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Policja Ustroń 47 857-38-10

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Zuzanna Gazda			
Helena Jurzykowska		

WAŻNE TELEFONY

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

OGRANICZENIA
W FUNKCJONOWANIU
URZĘDU MIASTA USTROŃ

na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia
2022 r. (Dz.U.2022 poz. 149) od 24 stycznia do 28 lutego Urząd
Miasta Ustroń wprowadza ograniczenia w zakresie obsługi
mieszkańców.
Budynek Urzędu Miasta Ustroń dostępny będzie tylko i wyłącznie w celu załatwienia spraw pilnych i wymagających kontaktu
z pracownikami Urzędu. W związku z powyższym prosimy
o wcześniejsze, telefoniczne umawianie spotkań z pracownikami
Urzędu. W przypadku pozostałych spraw prosimy o kontakt telefoniczny: (33) 85-79-300 lub elektroniczny: biuropodawcze@
ustron.pl
UM Ustroń
5/2022/2/N

Jeśli życie jest Dobrem, to Dobrem jest i śmierć, bez której nie ma życia.
Lew Tołstoj

Pani Dorocie Kohut, rodzinie oraz bliskim
wyrazy głębokiego współczucia
oraz wsparcia w trudnych chwilach
po śmierci

śp. Tadeusza

Krysty

składają
Burmistrz Miasta
oraz
Przewodniczący Rady Miasta Ustroń
5/2022/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00
współpraca z krematorium w Żorach, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339
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HISTORIA
ZATOCZYŁA KOŁO

Fot. E. Kostka

Fot. P. Matuszka

Proboszcz Parafii św. Klemensa ks.
Wiesław Bajger 31 stycznia obchodził
35. rocznicę święceń kapłańskich. Uroczysta msza, którą koncelebrowało ośmiu
zaprzyjaźnionych i współpracujących
z jubilatem kapłanów, odbyła się w niedzielę, 30 stycznia o godz. 12. Śpiewem
uświetnił ją chór „Ave”, a okolicznościowe
kazanie wygłosił ks. prałat Oskar Kuśka
ze Strumienia.
Ks. Wiesław Bajger przyjął święcenia
w 1987 roku w Katowicach z rąk bpa
Damiana Zimonia. Swoją drogę kapłańską
jubilat rozpoczął w ustrońskiej Parafii św.
Klemensa i wrócił do niej jako proboszcz
po prawie 30 latach. W 1996 roku skierowany został do budującego się kościoła
w Zabłociu, gdzie następnie został proboszczem. W 2011 roku ówczesny biskup
ordynariusz Tadeusz Rakoczy skierował
go do posługi duszpasterskiej w parafii
Wniebowzięcia NMP w Wiśle. Po 5 latach,
2016 roku ks. bp. Roman Pindel wydał dekret posyłający ks. Wiesława do Ustronia.

WODA DLA
11 GOSPODARSTW
Ostatniego dnia stycznia nastąpił odbiór
inwestycji w Polanie pn. „Budowa sieci
wodociągowej wraz z przyłączami do
budynków przy ul. Papiernia”. Koszt realizacji zamknął się w kwocie: 281.592,17
zł brutto. Wykonawcą była firma „Beskid
Invest” z Istebnej. W ramach zadania wykonano budowę: wodociągu PE Ø 90mm
– 251 m, wodociągu PE Ø 63mm – 134 m,
wodociągu PE Ø 40mm – 107,5 m, dzięki
czemu woda z wodociągów płynie do 11
gospodarstw domowych.
(mn)

ZBIÓRKA
MAKULATURY
W DOBREJ
SPRAWIE

Fot. M. Niemiec
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Przed budynkiem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu przez trzy dni
stały kontenery na makulaturę. Dzięki
firmie ze Śląska część dochodu z przetworzenia zebranego papierowego surowca
zostanie przekazana na rzecz Tymoteusza
Marka, który cierpi na neuroblastomę
przestrzeni zaotrzewnowej i potrzebuje
szczepienia w USA. Kiedy pracownicy
firmy sugerowali proboszczowi Parafii, że
może lepiej podstawić mniejszy kontener,
ksiądz Dariusz Lerch stanowczo obstawał
przy większym, mówiąc, że to przecież
Ustroń i tu ludzie mają wielkie serca.
Ostatecznie ustroniacy zapełnili dwa duże
kontenery. Gazeta też się dorzuciła i w tym
dorzucaniu pomagał nam proboszcz Lerch.
(mn)
3 lutego 2022 r.

Mam jasny i czytelny plan na ten rok, na rok
następny, ale i na kolejną kadencję. Nie czekam z założonymi rękami, co jeszcze przyniesie Polski Ład, pandemia czy inne okoliczności.
Planuję zadania na bliższą i dalszą przyszłość
i dementuję plotki, jakoby Korcz się poddał albo
chce iść gdzieś wyżej i nie będzie kandydował na
urząd burmistrza na następną kadencję – mówi
burmistrz Ustronia Przemysław Korcz.

PROJEKTOWANIE
INWESTYCJI
Nieprzewidywalność to słowo, które w czasie mojej kadencji najlepiej definiuje
funkcjonowanie samorządów. W związku z ciągle zmieniającymi się przepisami,
wprowadzaniem w życie kolejnych wizji lepszej Polski, a na dodatek w obliczu
pandemii, niemożliwe jest prowadzenie normalnej polityki finansowej w mieście.
Ciągle zmieniające się okoliczności zmuszają nas do szybkich reakcji, podejmowania
nowych wyzwań i decyzji i wciąż staramy się, by ten chaos nie miał wpływu na przyszłość miasta. Dlatego systematycznie przygotowujemy długofalowe, wieloletnie
przedsięwzięcia i świadomie projektujemy przyszłość miasta.

Na początku roku 2022 musimy się
zmierzyć z kolejnymi wydatkami związanymi z Polskim Ładem, o którym jeszcze
rok temu nikt nawet nie słyszał, do tego
dochodzą podwyżki gazu i prądu. Liczyliśmy się z uwolnieniem cen, ale braliśmy
też pod uwagę zapowiadane ulgi dla
obiektów użyteczności publicznej. Sześciokrotna podwyżka cen gazu oraz dwuipółkrotna podwyżka cen prądu oznacza
dla miasta kwoty idące w miliony złotych.
Na razie szkoły i inne obiekty traktowane
są tak samo jak zakłady produkcyjne.
Zmagamy się z podważaniem decyzyjności finansowej samorządów. Przykładem twór pod nazwą „Część inwestycyjna
subwencji oświatowej”, która ma być
uzupełnieniem tego, co nam zabrano
z PIT-u i CIT-u w związku z Polskim Ładem. Nie dość, że „Część inwestycyjna”
jest oczywiście znacznie niższa niż to,
co straciliśmy, i jeszcze przychodzi ze
wskazaniem, na co możemy ją wydać.
Aktualne wytyczne mówią o inwestycjach w wodociągi, co oznacza, że milion
złotych w przypadku Ustronia, możemy
wydać tylko i wyłącznie na wodociąg,
a my potrzebujemy na remont nawierzchni
boiska. Przez ostatnich kilka lat wykonaliśmy wartą kilkanaście milionów termomodernizację placówek oświatowych,
w ramach której w szkołach, przedszkolach i w żłobku przeprowadzono generalne remonty. To była nasza inwencja,
nasza dbałość o placówki oświatowe,
nasza skuteczność w pozyskaniu środków
z Unii Europejskiej. I co w takiej sytuacji mamy zrobić z tym milionem? Coś
wymyślimy, na pewno nie stracimy tych
pieniędzy, ale to pokazuje, że nawet jeśli
otrzymujemy pieniądze od państwa, mające rekompensować straty dochodów, to
nie możemy nimi swobodnie dysponować
i przeznaczać na najważniejsze dla miasta
przedsięwzięcia. To jest też odpowiedź na
różne zapytania mieszkańców, dlaczego
akurat robi się to czy to. Dlatego, że są na
3 lutego 2022 r.

		

to środki. Wybór jest prosty albo bierzemy
te pieniądze i robimy to, co może nie jest
w danym momencie najpilniejsze, albo je
tracimy. Wciąż składamy wnioski o dotacje na inwestycje z różnych programów
i często udaje nam się otrzymać środki, ale
pamiętajmy, że są to pieniądze znaczone,
czyli możemy je wydać w ściśle określony
sposób na konkretne rzeczy.
W lutym ogłoszony zostanie drugi nabór wniosków w ramach Polskiego Ładu.
Będziemy aplikować o dofinansowanie
inwestycji sportowo-turystycznych – generalnego remontu stawu kajakowego,
którego koszt szacowany jest na 11 milionów złotych oraz budowy pump tracku
na bulwarach nadwiślańskich powyżej
mostu wiszącego. Do tych obu inwestycji, które mieszczą się w regułach tego
naboru, mamy projekty i uzgodnienia.
Bez gotowej dokumentacji nie mielibyśmy właściwie szans na pozyskiwanie
środków, gdyż nabory do konkursów
ogłaszane są z krótkim wyprzedzeniem
i dopiero, gdy poznajemy ich treść, dowiadujemy się, jakiej dziedziny dotyczą. Musimy mieć przygotowaną pewną
liczbę projektów, żeby móc korzystać
z dostępnych w danej chwili środków.
Projektujemy proces inwestycyjny tak, by
systematycznie zaspokajać najpilniejsze
potrzeby mieszkańców, ale jeśli pojawia
się możliwość skorzystania ze środków
zewnętrznych, nie marnujemy okazji
i realizujemy również mniej priorytetowe
zadania.
Jak już mówiłem, w 2022 roku mamy
zamiar zrealizować inwestycje za 28 milionów złotych i ten proces już się zaczął.
Niedługo ruszy, niezmiernie ważna dla
mnie już od kampanii i objęcia urzędu
burmistrza, inwestycja – modernizacja
oczyszczalni ścieków. Nie jest to spektakularna inwestycja, ale bez niej miasto nie
mogłoby funkcjonować. Konsekwentne
dążenie do pozyskania środków zewnętrznych na ten kosztowny cel, przyniosło

rezultaty. Bardzo szybko, bo już w styczniu rozstrzygnęliśmy przetarg na remont
ulicy Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do Leśnej wraz z budową chodnika.
Wykonawcą będzie ta sama firma, która
realizowała modernizację ul. Bładnickiej.
Pozyskanie od powiatu dużej dotacji
w wys. 3 milionów złotych, wygospodarowanie własnych środków w wysokości
półtora miliona złotych i ruszenie z tą wiele lat wyczekiwaną inwestycją, uważam
za ogromny sukces. Po jej zakończeniu
znacznie poprawi się bezpieczeństwo
pieszych, dzieci i młodzieży w tamtym
rejonie. Jesteśmy w przededniu ogłoszenia
przetargu na realizację kanalizacji na ul.
Bernadka, trwają roboty na ul. Mokrej,
polegające na wybudowaniu od zera całej
infrastruktury, właściwie stworzeniu ulicy,
która istniała de facto tylko na mapie.
Czeka nas modernizacja drogi pomiędzy
rondem Jana Cholewy a rondem Hutników
i Kuźników wraz z aleją głogową wzdłuż
osiedla Cieszyńskiego, o której mieszkańcy również mówią już od wielu lat.
Realizujemy plany, korzystamy z okazji
i wnioskujemy o pieniądze, gdy tylko
pojawi się taka możliwość, tworzymy
projekty i dokumentacje, by kolejne inwestycje były przygotowane do realizacji.
Osobiście angażuję się w pozyskiwanie
środków, prowadzę rozmowy, lobbuję na
rzecz Ustronia w różnych gremiach. Mam
jasny i czytelny plan na ten rok, na rok
następny, ale i na kolejną kadencję. Przygotowywane są projekty dalszych strategicznych inwestycji – drugiego odcinka
drogi Pod Skarpą, kanalizacji na Gojach,
kanalizacji na Folwarcznej i wielu innych.
Nie czekam z założonymi rękami, co
jeszcze przyniesie Polski Ład, pandemia
czy inne okoliczności. Planuję zadania na
bliższą i dalszą przyszłość i dementuję
plotki, jakoby Korcz się poddał albo chce
iść gdzieś wyżej i nie będzie kandydował
na urząd burmistrza na następną kadencję.
Spisała: Monika Niemiec

Pan Muszka – tak niektórzy nazywają
burmistrza Ustronia Przemysława Korcza.
On sam ma sentyment do muszki, bo nosił
ją podczas wygranej kampanii wyborczej
w 2018 roku. Muszka i obiad z burmistrzem
Ustronia licytowane były w ramach Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Poszły za 1.000 zł.
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PRZETERMINOWANE LEKI
PRZYNIEŚ DO APTEKI
Już dwa lata żyjemy w pandemii, co spowodowało że większość osób jest ukierunkowanych na dbałość o zdrowie. Kochamy leczyć się sami i niemal wszyscy uważamy,
że jesteśmy ekspertami w dziedzinie swojego zdrowia tym bardziej, że nieraz jest
trudny dostęp do lekarza, a łatwy do leków. Polska znajduje się w czołówce krajów
Europy w ilości spożywanych środków przeciwbólowych, a chętnie też sięgamy po
różnorakie leki dostępne bez recepty i suplementy diety. Toteż niemal w każdej
apteczce domowej można znaleźć już nieużywane i przeterminowane medykamenty.
Co z nimi zrobić?

Wiadomo, że nie należy wyrzucać leków
do odpadów zmieszanych, ani do toalety.
Oczyszczalnie nie są w stanie odfiltrować
ze ścieków substancji zawartych w lekach,
a wpływają one wyjątkowo negatywnie na
środowisko naturalne, a nawet na zdrowie
i życie ludzi. Związki chemiczne zawarte
w lekach działają niszcząco na glebę
i wodę, zatruwają żyjące w nich rośliny
i zwierzęta, a ich działanie jest trwałe –
nawet przez kilkadziesiąt lat. Substancje
te wymagają oddzielnej, kontrolowanej
zbiórki i właściwego unieszkodliwienia.
W Wydziale Środowiska i Rolnictwa
poinformowano: „Za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w tym przeterminowanymi lekami i odpadami niekwalifikującymi się do odpadów medycznych,
które powstały w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igieł i strzykawek odpowiadają samorządy. Przez około 2 lata nie
było możliwości oddawania przeterminowanych leków do ustawionych w aptekach
pojemników przeznaczonych do tego celu.
Wynikało to z faktu, że Miasto Ustroń
w ramach realizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie mogło odbierać tych odpadów na dotychczasowych
zasadach. Pozostawienie pojemników

w aptekach wymagałoby ponoszenia przez
ich właścicieli jako podmiotów realizujących „nieprofesjonalną zbiórkę” kosztów
gospodarowania tymi problematycznymi
odpadami. Miasto Ustroń czyniło starania
zmierzające do przywrócenia pojemników
do aptek, jednak wiązało się to nie tylko
z podpisaniem stosowanych umów z aptekami, ale również z dostosowaniem terminów do obowiązujących umów przetargowych i zmian w przepisach miejscowych
(uchwały Rady Miasta).
Od stycznia pojemniki znowu pojawiły się w aptekach, a mieszkańcy Miasta
w ramach ponoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą
bez problemów pozbywać się przeterminowanych leków. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne z terenu miasta
(wyłoniony w przetargu) ma obowiązek ich
odbioru i dalszego gospodarowania nimi.
Apteki na terenie Miasta oraz przychodnie
przy ul. Mickiewicza i w Nierodzimiu zostały przez Miasto wyposażone w stosowne
pojemniki, przy czym do apteki i przychodni w Nierodzimiu został przekazany jeden
pojemnik z uwagi na to, że obie placówki
mieszczą się w tym samym budynku.
Ponadto przeterminowanie leki, jaki
i odpady niekwalifikujące się do odpadów
medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania

BIELESZ
W ARCHITEKTURZE
W miesięczniku „Architektura-Murator” nr 2/2022
możemy przeczytać artykuł
ustroniaka Mateusza Bielesza
pt. „Ustroń Jaszowiec – czas
na odnowę”. Czasopismo
dostępne jest w salonikach
prasowych np. na targowisku
lub w sklepie „Zibi” przy ul.
Grażyńskiego albo po wykupieniu dostępu za 5,99 zł na
stronie internetowej.
Ci, których znam, już od
wjazdu w malowniczą kotlinę poddają się jej czarowi.
Opleciona serpentynami dróg
i ścieżek spacerowych nie pozostawia nikogo obojętnym.
(…) Przede wszystkim nie
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produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
i strzykawek, można oddawać w Punkcie
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Ustroniu przy
ul. Krzywej 6”.
Niepotrzebne czy przeterminowane leki
apteki przyjmują do utylizacji bezpłatnie,
natomiast nie można oczekiwać, że nieprzeterminowany lek zostanie przyjęty
w aptece za zwrotem jego wartości, a zatem
nie warto kupować żadnych preparatów na
zapas. Jest to niemożliwe nie tylko dlatego,
że chociaż dany specyfik nie był otwarty, to
nie wiadomo w jakich przechowywano go
w domu warunkach, ale również dlatego,
że posiada on kod, który z chwilą zakupu
powoduje jego usunięcie ze stanu leków
w danej aptece.
Mamy nadzieję, że informacja o odbiorze przez apteki wszystkich niepotrzebnych
już medykamentów zadowoli sporo Czytelników naszej gazety, który wielokrotnie
wyrażali zainteresowanie tą sprawą.
Lidia Szkaradnik

ma tu gęstej zabudowy. Pozwala to wypoczywającemu dosłownie
zanurzyć się w przyrodzie. Każdy z budynków otulony jest bajkowym
górskim krajobrazem. Nie przekłada się to niestety na bajkowy stan
całego ośrodka. (…) Dziś nie ma zgiełku turystów, co można traktować równocześnie jako błogosławieństwo dla spragnionych ciszy
i przekleństwo dla chcących zysku zarządców. Zresztą w Jaszowcu
widać gołym okiem inne kontrasty. Obok dobrze prosperującego
obiektu spa można tu spotkać ruiny dawnych ośrodków.
Tak zaczyna swój tekst pomysłodawca i współtwórca nagradzanego na wielu branżowych festiwalach filmu „Uzdrowisko.
Architektura Zawodzia”. Dalej streszcza historię wyjątkowego
kompleksu wypoczynkowego, żeby przejść do relacji z jesiennej
konferencji pt. „Dzielnica wczasowa Ustroń Jaszowiec – ochrona
dziedzictwa powojennego”, zorganizowanej przez Miasto Ustroń
i Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.
Przedstawiając osoby i tematykę poruszaną podczas obrad,
wyczuwa się, że Mateusz Bielesz chciałby potraktować konferencję jako przełomowe wydarzenie, zmieniające status Jaszowca
z problemu w potencjał. Przytacza zdanie profesora Jerzego Porębskiego, że potrzebny jest dialog, a nie negocjacje i podkreśla,
że prowadzący konferencję prof. Ryszard Nakonieczny zaproponował stworzenie okrągłego stołu w konwencji warsztatów charette
w celu wypracowania i przedstawienia wspólnej koncepcji zagospodarowania obszaru. Dzięki takiej metodzie mogą wspólnie spotkać
się prawnicy, urbaniści, architekci, urzędnicy, artyści i działacze
społeczni i razem stworzyć najlepsze strategie.
(mn)
3 lutego 2022 r.

WSPOMNIENIE O JADWIDZE NIEMIEC
Śmierć nie jest kresem naszego istnienia, żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach.
Albert Einstein
Dzień przed Wigilią, 23 grudnia 2021
roku w kościele pw. św. Klemensa rodzina
pożegnała śp. Jadwigę Niemiec. Trudne
to były chwile dla męża Jana, syna Maćka, a szczególnie dla wnuczek Magdy
i Klaudii, wnuka Piotrka oraz prawnuczki
Kamili, którzy dostawali od babci wiele
ciepła. Jadwiga Niemiec troszczyła się
o członków rodziny i dbała o ich potrzeby.
Często można ją było spotkać na trasie od
domu przy ul. Grażyńskiego na targowisko przy ul. Brody, gdy z wózeczkiem
szła na zakupy. Uśmiechem witała swój
Ustroń i ustroniaków. Jadwiga Niemiec
była bardzo aktywną osobą przez całe
życie i cieszyła się dobrym zdrowiem, ale
w grudniu podstępna choroba zaatakowała płuca. Jej odejście było niespodziewane
i przyniosło wielki smutek bliskim.
Jadwiga Niemiec, z domu Kopel, przyszła na świat 12 października 1942 roku
w Ustroniu z rodziców Anny i Leopolda
Koplów. W domu rodzinnym wychowywała się z siostrami: Teresą, Cecylią
i Urszulą oraz braćmi Władysławem i Antonim. W Ustroniu uczęszczała do szkoły
podstawowej nr 1, a po jej ukończeniu
rozpoczęła naukę w Szkole Gastronomicznej Sióstr Urszulanek w Rybniku.
Po szkole wróciła do Ustronia i właśnie

z rodzinnym miastem związała się na
całe życie.
Do 1984 roku pracowała w Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem”
w Ustroniu, zajmując się całkowicie
zapomnianą w dzisiejszych czasach pro-

fesją – repasacją pończoch i rajstop.
W latach 70. i 80. naprawianie rajstop
było bardzo potrzebnym zajęciem, gdyż
towar ten był w PRL-u deficytowy. Rajstopy sprzedawano spod lady, ustawiano

się po nie w kolejkach, były też bardzo
pożądanym, symbolicznym wręcz prezentem z okazji Dnia Kobiet. Gdy w tym
cudem zdobytym elemencie damskiego
stroju poszło oczko, należało się udać do
punktu repasacji i tam oczka naprawiała
pani Jadwiga Niemiec. Taki punkt mieścił
się początkowo w sklepie sportowym,
który funkcjonował kiedyś przy ul. 3
Maja, naprzeciwko rynku, zaraz obok
zakładu fryzjerskiego Dustora i zakładu
fotograficznego Cywińskiego. Później
powstał pawilon handlowo-usługowy
na osiedlu Manhatan tzw. „Praktyczna
Pani” i właśnie tam przeniesiono punkt
repasacji pończoch.
Gdy Jagoda, Jadzia, bo tak nazywała
ją rodzina i znajomi, zakończyła pracę
w PSS-ie, przejęła rodzinny biznes – kawiarnię „Oaza”, w której pracowała do
emerytury. Kto z ustroniaków nie pamięta
pysznych tortów z „Oazy” według jej
przepisów, choćby tego z masą z orzechów
włoskich albo paryskiego, pucharów lodowych i ogródka, w którym siedziało się latem i obserwowało przejeżdżające pociągi.
Także po przejściu na emeryturę Jadwiga
Niemiec czynnie pomagała w prowadzeniu „Oazy”, którą śmiało można nazwać
kultowym ustrońskim lokalem.
(AD)

Każdy człowiek zostawia ślad po sobie, jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość...
św. Jan

LIST DO REDAKCJI
Ustroń, 2022.01.08

Przewodniczący Rady Miasta Ustroń
Burmistrz Miasta Ustroń
W nawiązaniu do wizualizacji nowej zabudowy w dzielnicy
Jaszowiec, zamieszczonej w Gazecie Ustrońskiej numer 46
z roku 2021, jako mieszkańcy tej dzielnicy postulujemy uważne
wyważenie skali planowanych zmian.
Jak już wielokrotnie podkreślone przez wybitnych specjalistów
z obszaru architektury oraz ochrony zabytków, w tym międzynarodową organizację Docomomo International, dzielnica posiada
spójną formę zabudowy oraz unikalny układ kompozycyjny
harmonizujący z walorami krajobrazu.
Ingerencja w obecną zabudowę tego obszaru poprzez wypełnienie zbyt wielu wolnych terenów kolejnymi budynkami bezpowrotnie zmieni jej układ urbanistyczny oraz charakter, przez
co dzielnica zatraci swoje walory i atuty.
W istniejącym już MPZP dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu
w rejonie ul. Turystycznej i Wczasowej oraz gór Palenica, Palenica Mała i Orłowa, obejmujący m.in. działki 4086/100, 4086/90
teren przeznaczony pod inwestycję nie powinien być dodatkowo
powiększany o działkę 4086/76, która powinna pozostać terenem
zielonym, tak jak w pierwotnej wizji zagospodarowania całej
dzielnicy wypoczynkowej.
Przedstawiona w Gazecie Ustrońskiej wizualizacja daleko
odbiega od oryginalnego założenia dzielnicy – z miejsca otwartego przepełnionego przestrzenią, przyrodą, zielenią zmierza do
nadania jej charakteru osiedlowego o gęstej zabudowie.
3 lutego 2022 r.

		

Ze względu na specyfikę Jaszowca apelujemy o planowanie
i wybór nowych koncepcji architektoniczno-urbanistycznych dla
tego terenu wyłącznie na podstawie konkursu. Do oceny projektów zaprośmy najlepszych specjalistów z tej dziedziny.
Wytyczne do konkursu powinny zostać zebrane w ramach
konsultacji typu Charette, zgodnie z ustaleniami i zobowiązaniem
przedstawicieli miasta, jakie zapadły na konferencji „Dzielnica
wczasowa Ustroń-Jaszowiec – ochrona dziedzictwa powojennego.”
Ustroń jako miasto różni się pod względem formy architektonicznej od sąsiedniej Wisły. Powinno być to powodem do dumy,
a nie przyczynkiem do ślepego naśladownictwa bieżących trendów.
Jeżeli stale mamy wybór pomiędzy zabetonowaniem Beskidów,
a zachowaniem walorów architektonicznych i przyrodniczych
okolicy, to wybierzmy to drugie.
Mieszkańcy dzielnicy Jaszowiec:
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Przedszkolaki biorące udział w konkursie plastycznym „Mam oko na WOŚP” z niecierpliwością czekały na uhonorowanie ich na scenie, gdzie maluszki wystąpiły z rodzicami. Dzieci
obdarowano statuetkami i słodyczami, a wszystkie prace zostaną zlicytowane na rzecz WOŚP
poprzez aukcje allegro na profilu sztabu w Ustroniu. I miejsce zajęła grupa „Pszczółki” z
Przedszkola nr 7 na Manhatanie, II miejsce grupa „Wesołki” z SP nr 3 z OP z Polany, III miejsce
grupa „Jeżyki” z ZSP nr 4 z Lipowca. Wyróżnienie otrzymała grupa „Żabki” z Przedszkola
nr 4 w Hermanicach i grupa „Biedronki” z Przedszkole nr 7 na Manhatanie.

rękami. Po udanym treningu sportowcy
rozpalili dopołudniowe „Światełko do
nieba”. Ruchowych atrakcji nie mogło
zabraknąć również w porze obiadowej,
a na odpowiednią przemianę materii…
morsowanie jak znalazł. I najlepiej
z grupą „Morsy” z Hermanic, bo nowicjuszami w tej materii nie są. Rozgrzewkę
nad Wisłą poprowadziła Karolina Makarewicz, na chłodną kąpiel zdecydował
się sam burmistrz Przemysław Korcz.
O bezpieczeństwo pływaków zadbali
strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej
Ustroń Centrum.
Dla koneserów dobrego jedzenia i picia
– Jarmark SiSi. Już od 10.00 można było
raczyć się ciepłymi trunkami warzonymi
przez Piwowarów Domowych Tustela
i przegryzać gorycz chmielu różnego
rodzaju serami, które przygotowała Czerwona Papryczka. Piwnymi grzańcami
częstował też Champions League Club.
SiSi Pizzeria e Ristorante raczyła między
innymi własnymi wypiekami. Jarmarkowi

OJ… DZIAŁO SIĘ!
Chodząc, biegając, trenując nordic walking, morsując, jeżdżąc Ustrońską Ciuchcią,
tańcząc, licytując, śpiewając, pijąc i jedząc – tak w minioną niedzielę Ustroń wspierał
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Miejski Dom Kultury „Prażakówka” przygotował na jubileuszowy, 30. Finał, bardzo atrakcyjny program, z którego mieszkańcy
i turyści mogli korzystać przez cały dzień. Dla wolontariuszy przeszkody nie stanowiły panujące na zewnątrz warunki atmosferyczne – wiatr, śnieg, deszcz i plucha – bo
do niesienia pomocy potrzebne było tylko to, co wewnątrz. Wielkie i rozgrzane do
czerwoności serca. A o nich świadczyły te mniejsze, plastikowe i samoprzylepne,
które mogliśmy zobaczyć niemal u każdego przechodnia.

Nic w tym jednak dziwnego, skoro sztab
nr #6377 w domu kultury ruszył już przed
8.00. – Rozdano 59 legitymacji. W zbiórce brali udział uczniowie z wszystkich
ustrońskich szkół. Kwestujących było
jednak zdecydowanie więcej, ponieważ
każda osoba odpowiedzialna za puszkę,
czyli ta z identyfikatorem, miała swoich
wiernych kompanów. Zbierali zatem we
dwójkach, trójkach, czwórkach, a nawet
w piątkach. Łącznie około dwustu osób
wyszło na ulice, by zdobyć pieniądze na
szeroko pojętą okulistykę dziecięcą – mó-

wił odpowiedzialny za koordynację wydarzenia, szef ustrońskiego sztabu Jacek
Nieurzyła z „Prażakówki”. Do dyspozycji
pozostawali też strażnicy miejscy, którzy
mieli przewozić i odwozić wolontariuszy
„w razie potrzeby”.
Działo się też w górach i nad rzeką.
Rano biegacze i kijkarze zdobyli dla
fundacji WOŚP Poniwiec, pierwsi prowadzeni przez Annę Kluz, drudzy przez
Iwonę Juzof. O puszkę zadbał Wojciech
Twardzik, bo przecież nie można wrócić
ze szlaku do siedziby sztabu z pustymi

Aukcję rozpoczęto od licytacji piłki z autografami reprezentacji Polski w piłce nożnej
podarowaną przez firmę „Ustronianka”, która trafiła za 400 zł do pana Marka z Trzebnicy,
zamierzającego przeprowadzić się do Ustronia.
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Nasza redakcja także włączyła się do licznego grona sponsorów WOŚP, przekazując na
ten cel całoroczną internetową prenumeratę „Gazety Ustrońskiej”, a wylicytowała ją
ustronianka Justyna Malina za 100 zł.

smaków towarzyszył nie kto inny, ale
sam Adam Borowicz – znany kucharz
telewizyjny, vloger kulinarny, podróżnik.
Przed restauracją odbył się również pokaz
psów rasy Loenberger, a wszystkiemu
wtórowały gitara i wokal Misiastego,
czyli Wojtka Misiugi.
Popołudnie zdominowały występy na
rynku. Stowarzyszenie „Można Inaczej”
zaproponowało dla dzieci animacje, malowano buzie i robiono maski karnawałowe.
O 13.30 ruszył program wokalno-taneczny. Rozpoczęli podopieczni Karoliny Kidoń, a więc uczniowie Sing It Out. Swoje
przysłowiowe „5 minut” na scenie mieli
też wychowankowie Zespołowni, szkoły
muzycznej, której pomysłodawcą jest
Paweł Chmiel. Śpiewała również działająca przy „Prażakówce” grupa Purple
Sky. Kilka minut po 15.00 można było
podziwiać przed ratuszem Latino Fitness.
Taniec był energetyczny i zsynchronizowany, prowadzony przez Barbarę Szpak.
3 lutego 2022 r.

Na rynku nie mogło zabraknąć dobrze
znanego niemal wszystkim ustroniakom
Trio w składzie: Janusz Śliwka, Jan Siwy,
Natalia Bukowska. Wręczono też nagrody
za, przeznaczony dla przedszkolaków,
konkurs plastyczny „Mam WOŚP na
oku”. Statuetki dla zwycięzców przygotowała firma Laser Wood.
Wraz ze zmrokiem na scenę wkroczyli
Noemi Kluz i Sławek Wienckiewicz, którzy przeprowadzili krótkie warsztaty bachaty, zamieniając na moment śliski śnieg
w dominikański piasek. Niestety tylko na
chwilę i tylko w wyobraźni. W rapowym
klimacie wystąpili Szafir z Matim i YoungczuuX. Kawałki chłopaków dostępne
są w serwisie YouTube, gdzie cieszą się
dużą popularnością – w przypadku dwóch
pierwszych wymienionych artystów –
i ogromną, biorąc pod uwagę trzeciego
z nich. Rocker Soul zaprezentowali publiczności stary, dobry Rock&Roll. Wisienką na torcie był występ zespołu Loża
Masorza, łączącego różnorodne brzmienia
z inteligentnymi tekstami hip-hopowymi,
śląską gwarą oraz działalnością charytatywną. Nieodłącznym elementem ich
koncertów jest licytacja żuru, której nie
mogło zabraknąć podczas finału WOŚP
w Ustroniu.
Występy przeplatane były licytacjami,
prowadzonymi przez Szymona Staniszewskiego z Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Urszulę Brodę-Gawełek, dyrektor MDK. Porządku pilnowali pracownicy Cienciała Protection
Services z Ryszardem Cienciałą na czele.
Sponsorów zgłosiło się mnóstwo, dlatego
też zasłużyli na oddzielne miejsce w gazecie. Warto dodać, że na allegro nadal
otwarte są aukcje, w których można licytować nawet do 14 lutego. Absolutnymi
„perełkami” są m.in.: przejazd w roli pilota samochodem rajdowym VW Polo R5
z Dariuszem Polońskim – zawodnikiem
Rajdowych Mistrzostw Europy, koszulka
reprezentacji w piłce nożnej z podpisami
czy przejazd ratrakiem z wykwalifikowanym operatorem po stoku Czantorii. Nasi
czytelnicy chyba nie mają wątpliwości jak
różnorodnie było 30 stycznia w Ustroniu.
Niespełna minutową relację z opisywanego wydarzenia można było zobaczyć
o 20.30 w minioną niedzielę na antenie TVN24. Materiał, dostępny również
w mediach społecznościowych, zmontowała ekipa Peak Films.
Tradycyjnie na zakończenie poleciało
wieczorne „Światełko do nieba”. – Jeśli
chodzi o wynik zbiórki, to po weryfikacji zebranej kwoty wiemy, że wartość
deklarowana środków zebranych przez
ustroński sztab wyniesie 79 094,90 zł.
W ramach tej kwoty 5 751 zł pochodzi z pakietów licytowanych na rynku,
a podarowanych przez sponsorów. Na
allegro wystawiliśmy łącznie 42 aukcje,
kwota deklarowana przez licytujących już
przekracza 10 000 zł, więc jest szansa, że
w ostatecznym rozrachunku przebijemy
w tym roku 90 tys. zł. – podaje Jacek
Nieurzyła. Na ten moment zeszłoroczny
rekord został pobity o ponad 5 000 zł.
Tekst: Edyta Kostka
Foto: Lidia Szkaradnik
3 lutego 2022 r.

		

Pracownicy i wolontariusze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej”
uatrakcyjniali pobyt dzieciom na zimnym, wietrznym rynku, wykonując artystyczne malunki
twarzy i tatuaże, a można było także z myślą o karnawale wykonać fantazyjną maskę. Po
takich barwnych i kreatywnych warsztatach wszystkim było weselej.

Na rynku nie mogło zabraknąć wychowanków z „Sing it Out” naszej znakomitej wokalistki Karoliny Kidoń. Wystąpili: Patrycja Habdas, Szafir vel Szymon Seklecki, Estera Tomaszko, Ania Szurman
i najmłodsi: Laura Lewandowska i Lew Nawrocki oraz Laura Szlembarska.

Zespół Latino Fitness z Goleszowa to grupa kilkunastu super energetycznych dziewcząt, które
wraz z liderką występującą na scenie starały się ożywić widownię rytmicznymi podskokami.

Pani Ewa i pan Zbyszek z Cisownicy licytują corocznie od pięciu lat, a najważniejsze dla nich
jest wsparcie WOŚP, a nie uzyskane vouchery.
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Po naszymu...
Ludeczkowie moji mili
Czy Wy też fórt jowejczycie na wszycko, czy jyno jo napotykóm
takich znómych, co dycki narzykajóm. Rada porzóndzym se
z ludziami po chodniku jak idym łoto baji do sklepu, czy tak jyny
na szpacyr, ale ponikiedy se myślym, że lepi tego utyskiwanio
nie wyposłóchować. To przeca na każdego źle działo i nejlepi
być pogodnym i mieć ufność, że bydzie dobrze. A tu nieroz ludzie
rzóndzóm: padze deszcz, to je strasznie źle, bo je tak ponuro
i nielza już wydzierżeć, padze śniyg to też starszych ludzi
wnerwio, bo przeca roz dwa idzie ukielznóć i złómać noge.
Spotkóm kogo w sklepie, to zaroziutko słyszym jako to strasznucnie rosnóm cyny towarów. Móm takóm kamratke co dycki
w markecie nabiere towaru jakby miała wielucnóm rodzine, a
przeca wiym, że je sama, ale jowejczy za dwóch. Łoto też mi
sie napatoczyła jak byłach zrobić sprawunki taki kamratce, co
słabo chodzi. Tóż jak przijechała ku mnie z kopiastym wózkym

PRZYWRÓCĄ KURSY
Podczas sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego, która odbyła się
25 stycznia, radni jednogłośnie zdecydowali o zaciągnięciu
kredytu w wys. 1,5 mln zł. Pieniądze przeznaczone zostaną na
dofinansowanie komunikacji publicznej do jesieni.
Powiat dopłacał do nierentownych kursów i tworzył nowe, korzystne dla mieszkańców połączenia dzięki dopłatom z Funduszu
Rozwoju Przewozów Autobusowych z Urzędu Wojewódzkiego.
Końcem roku okazało się, że Cieszyńskie nie dostanie tych środków, czego efektem było zawieszenie linii, kursów i zmniejszenie
liczby kilometrów lub częstotliwości przewozów.
Dzięki kredytowi początkiem marca zostaną przywrócone
zawieszone linie i transport publiczny powinien przez jakiś czas
funkcjonować tak jak w ubiegłym roku, czyli na tych samych
liniach, z tymi samymi kursami. Starosta Mieczysław Szczurek
poinformował również, że po wielu rozmowach i interwencjach
pojawiła się możliwość pozyskania pieniędzy na komunikację,
jednak dopiero w końcowych miesiącach roku.
Powrót do normalności nastąpi w marcu, gdyż w okresie od
27 stycznia do 27 lutego zostają zawieszone kursy szkolne ozna-

to hónym prawi płaczliwym głosym: „Pónbóczku, jakóż to wydzierżymy! Muszym isto kansik chladać roboty, bo mi pyndzyji
nie styknie. Co za plugawe czasy nastały!” Myślym se: „Na
potworo jedna, nie wiadómo, co nas jeszcze czako, tóż póki
co cieszmy sie kożdym dniym”. Nie prawiym nic, jyny sie dziwóm cóż też zaś nabrała do tego kosza. Nie uwierzicie mi, bo
miała samiutki frykasy, czekulady, bómbóniery, ajerkoniak, nó
i taki codziynne sprawunki. Widać po ni, że se poradzi dogodzić,
a niech tam! Jo ji nie zowiszczym, ale przeca bych tak nie narzykała, a raczyj sie podziwała na inszych. Sóm koło nas ludzie
biydniejsi i schorowani, kierzi doprowdy aż nad podziw sóm
pogodni i miyni narzykajóm, niż ci co zdałoby sie, że ni majóm
ku tymu powodu.
Do tego wszyckigo dyżurny temat do narzykanio to je przeca
ta pandymia. Tego już doista nielza wyposłóchować, ale jakosi
z tym żyć trzeja. Jak już móm doś tego wiecznego marudzynio,
to se siednym w chałupie i poczytóm jakóm ksiónżke. W jednej
z nich naszłach taki móndre przesłani:
„Boże, dej mi pogode ducha, abych godziła sie z tym, czego
zmiynić ni mogym, dej mi łodwage, abych zmiyniała to, co
zmiynić poradzym i dej mi móndrość, abych dycki dała rade
łodróżnić jedno łod drugigo”.
Staro ustrónioczka
czone symbolem S w rozkładach jazdy, za wyjątkiem kursów
dowożących uczniów klas 1-4 szkół podstawowych. Zmiany
wprowadzone zostały zarządzeniem Starosty Cieszyńskiego
w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej dla uczniów klas 5-8
szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych. Kursy szkolne odbywać się będą na linii Jaworzynka
Trzycatek – Cieszyn o godz.: 6.45, 7.20, 8.20 oraz Cieszyn –
Jaworzynka Trzycatek o godz. 11.40, 12:40, 13:40.
Dwa numery temu informowaliśmy o podwyżce cen biletów
miesięcznych, która miała obowiązywać od 1 lutego. Zmiany
zostały przesunięte na 1 marca.
(mn) (eko)

CYFROWA TYLKO ZA 2 ZŁ

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

BIBLIOTEKA POLECA
Witold Szabłowski – „Rosja od kuchni. Jak zbudować
imperium nożem, chochlą i widelcem”
Historia Rosji opowiedziana z perspektywy
kucharzy i kucharek. Ale jedzenie jest tylko
pretekstem do opisania ciekawych historii.
Jak kucharz Stalina uczył kucharza Gorbaczowa śpiewać do drożdżowego ciasta.
Kto wygrał konkurs na najlepszą stołówkę
z tych, które powstały wokół Czarnobyla
tuż po katastrofie. I dlaczego Breżniew
nienawidził kawioru. Rosja jest godną
następczynią ZSRR, więc wciąż karmi ludzi
propagandą, tak jak robiła to przed laty.
I nie przypadkiem rządzi nią Władimir
Putin, wnuk kucharza Spirydona Putina.

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

Robert Jordan
„Koło czasu. Oko świata”
Rand, Mat i Perrin mieszkają w Polu
Emonda, wiosce gdzieś na końcu świata. Chłopcy wiodą monotonne życie,
nieświadomi, że dni ich beztroski dobiegają końca. Do wioski przybywa kobieta
imieniem Moraine. Jest ona członkinią
potężnego zakonu kobiet władających
Jedyną Mocą – Aes Sedai. Przynosi ze
sobą ostrzeżenie przed mrocznymi siłami Czarnego, który budzi się z uśpienia,
by zapanować nad wszystkimi istotami.
Pierwszy tom cyklu fantasy, przeniesionego na ekran filmowy.

Wypożyczalnia dla Dorosłych: Poniedziałek 8.00-15.00, Wtorek 8.00-15.00, Środa 8.00-18.00, Piątek 8.00-18.00, Sobota 8.00-12.00
Oddział dla Dzieci: Poniedziałek 8.00-15.00, Wtorek 8.00-15.00, Środa 11.00-18.00, Piątek 8.00-18.00, Sobota 8.00-12.00
Otwarta dla użytkowników jest też Czytelnia (w ograniczonym zakresie) w godzinach pracy Oddziału dla Dzieci.
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3 lutego 2022 r.

W dawnym Ustroniu
(część III)

MAROWNIA
W 2022 r. obchodzimy 250-lecie zapoczątkowania ustrońskiego przemysłu hutniczo-kuźniczego. Z tej okazji na łamach Gazety Ustrońskiej
ukazywać się będą niepublikowane dotąd ciekawostki oraz ilustracje,
przybliżające Czytelnikom tę tematykę. Poznajmy zatem ustroński
przemysł, który dał początek również uzdrowisku, z jeszcze innej
strony.
W trzeciej części niniejszego cyklu
przedstawiam kolejny ciekawy budynek,
również związany z historią ustrońskiego
przemysłu. Stanowił on część infrastruktury kolonii robotniczej w Hermanicach,
a wzniesiono go z inicjatywy zasłużonego
ustrońskiego hutmistrza Emila Kuhlo,
o którym pisałam już wielokrotnie. Warto przypomnieć, iż po objęciu urzędu
w 1865 r. Kuhlo zastał w Hermanicach tonące w błocie drewniane baraki, które już
wtedy nazywano kolonią. Niezwłocznie
kazał je zburzyć i postawić w ich miejscu
nowe domki - czterorodzinne i murowane, które, choć przebudowane, stoją do
dziś. Ich wznoszenie było rozciągnięte
w czasie, pierwsze oddano do użytku już
w 1865 r., a nasilenie budowy nastąpiło
na przełomie lat 60. i 70. XIX w. W 1874
r. na terenie tegoż osiedla powstała jednoklasowa szkoła dla dzieci robotników
(dzisiejszy obiekt Przedszkola nr 4). Zaś
nieco wcześniej, bo w 1867 r., na skraju
kolonii pojawiła się marownia. Fragmenty jej planu, zatytułowanego „Plan
zur Erbauung des neuen Leichenhauses
der Gemeinden Ustron und Hermanitz”
(Plan budowy nowej kostnicy dla gmin
Ustroń i Hermanice) przedstawiam obok
na zdjęciu. Najwyraźniej ówczesne realia
przemawiały za koniecznością pilnego
wzniesienia obiektu na tym terenie, przekazanym pod zabudowę przez Komorę
Cieszyńską. Był to mały budynek, parterowy i murowany, usytuowany frontem
do obecnej ul. Dominikańskiej. Jego
długość wynosiła 8 m, szerokość 2,70
m, a wys. 3 m. Kostnica składała się
z trzech pomieszczeń. Od zachodu zlokalizowany był pokój grabarza (Totengräber
Zimmer), w środku znajdowała się sień
(Vorhaus), zaś największa wschodnia
sala o dwóch oknach przeznaczona była
na kostnicę i prosektorium (Leichen und
Sezier Saal). W kostnicy, tuż obok drzwi
prowadzących z sieni, znajdował się
okazały piec kaflowy, którego funkcja
pozostaje dla nas zagadką.
Obiekt ten, znany później bardziej jako
„kapla”, mieścił przez długie lata fabryczny karawan pogrzebowy. Z biegiem
czasu, ze względu na deficyt mieszkaniowy, Kuźnia przebudowała go na dom
piętrowy, zwrócony dłuższym bokiem do
ul. Sztwiertni, stojący do dziś. Tuż obok
zakład postawił niewielką stodółkę, służą3 lutego 2022 r.

		

cą mieszańcom kolonii zapleczem maszynowym do omłotów, przeprowadzanych
za minimalną opłatą. Powołano nawet
komitet stodółkowy z Józefem Niemcem
i Wiktorem Wantułą na czele. Inicja-

tywa ta przetrwała po pożarze stodoły
i jej odbudowie, co było jednym z wielu
wyrazów niezwykłej integracji hermanickiej społeczności.
Alicja Michałek
Muzeum Ustrońskie
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Panie zaprosiły Witolda Pieńkowskiego, który przygrywał im na akordeonie.

Fot. M. Niemiec

LIPOWSKIE SZKUBACZKI
Jeszcze pół wieku temu szkubaczki były
bardzo popularne. Od Trzech Króli aż do
końca karnawału spotykano się w domach,
w których mieszkały panny na wydaniu
i szkubało się pierze. Szkubanie to według
„Słownika garowego Śląska Cieszyńskiego” skubanie, darcie. Szkubaczka to
zbiorowe darcie pierza. Szkubaczka mogła
być ślepo (bez potańcówki) lub wybłyszczóno (z potańcówką). Kobieta, która
brała udział w szkubaczkach nazywała się
szkubaczorka.
Po co darło się pierze i z czego? Materiałem wyjściowym były pióra gęsie,

czasem kacze, ale żeby mogły stać się
wypełnieniem pierzyn i poduszek, trzeba
było oddzielić miękki puch od stosin.
I to właśnie robiły przez kilka styczniowych wieczorów panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Lipowcu. Cały stół w domu
Henryki Chrapek zastawiony był wypełnionymi puchem miskami, ale po wsypaniu go do wsypu na kołdrę wydawało
się, że jest go bardzo mało. Szkubaczki to
była forma sąsiedzkiej pomocy, bo tylko
dzięki współpracy wielu kobiet można
było wykonać kołdry i poduszki, będące
później wianem młodej dziewczyny. Teraz

MAROKO

odległość zaledwie 13 km, czyli szerokość
Cieśniny Gibraltarskiej. Taka bliskość Maroka sprawiła, że na każdym kroku widoczne są tu silne wpływy europejskie, które
w wyjątkowy sposób mieszają się z wpływami arabskimi i afrykańskimi. Marokańczycy mówią dialektem arabskim znanym
jako Darija. Jest to mieszanka języków
arabskich, berberyjskich i europejskich.
Dzieci uczą się w szkołach klasycznego
języka arabskiego, francuskiego i czasami
jednego z języków berberyjskich, angielskiego lub hiszpańskiego. Zielona herbata
jest najpopularniejszym napojem w kraju.
Niektórzy piją herbatę o każdej porze, jeśli
zostaniesz nią poczęstowany, to nie należy
odrzucać propozycji. Najsłynniejszym
daniem jest tadżin, czyli mięso duszone
z warzywami, które przyrządza się

W ostatnią środę stycznia za oknami
zimno i ponuro, a w Miejskiej Bibliotece
Publicznej im. Jana Wantuły królowały
kolory, zapachy i smaki słonecznego Maroka dzięki Anecie Okupskiej-Pońc. Zabrała nas w egzotyczną podróż do Maroka,
kraju fascynującego, wielokulturowego,
w którym od wieków przeplatają się wpływy afrykańskie, arabskie i europejskie. Jest
to kraj niezwykle różnorodny, z bogatą
i skomplikowaną historią, ciekawą kulturą
i sztuką, a także z oszałamiającymi krajobrazami, na które składa się tajemnicza Sahara, ośnieżone góry Atlas i bajkowe wybrzeże Atlantyku. Maroko od Europy dzieli
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wystarczy pójść do sklepu, ale pościel
ze sztucznym wypełnieniem to już nie
to samo.
Nie da się również niczym zastąpić tych
spotkań bez telewizora i komórek, rozmów, łakoci domowej roboty, wśród których często pojawiały się pączki, wspólnych śpiewów, a nawet tańców. Panie
z Lipowca postanowiły przywołać klimat
dawnych szkubaczek i udało im się. Jak
mówi przewodnicząca Koła Olga Kisiała,
przy pracy spotkały się panie w różnym
wieku, była najmłodsza członkini – kilkuletnia Hania i najstarsza – Maria Marianek,
która w ubiegłym roku ukończyła 94 lata.
Pani Maria pięknie gra na harmonijce
ustnej, toteż muzyka wciąż była obecna
na lipowskich szkubaczkach. Efektem
tych spotkań będzie ciepła, miękka kołdra
i jeszcze cenniejsze zacieśnienie relacji
międzyludzkich i miłe wspomnienia. (mn)

w specjalnym naczyniu o tej samej nazwie. Inne przysmaki marokańskie to
kuskus z warzywami, mięsem lub rybą,
harrira – zupa na bazie soczewicy, często jada się daktyle, oliwki i orzechy.
Maroko jest krajem kolorowym, barwy widoczne sa na pięknych tkaninach
i biżuterii, które można było obejrzeć
przy okazji wykładu, m. in. spódnice
i uniki. Prelekcja była bardzo ciekawa,
przeplatana wesołymi opowiadaniami
z podróży autorki do Maroka. Na zakończenie można było skosztować przysmaków pysznej, tradycyjnej kuchni.
Tekst i foto: Katarzyna Waliczek
5/2022/3/R

3 lutego 2022 r.

SUKCESY
ZAWODNIKÓW
SRS
CZANTORIA
19 stycznia w Zwardoniu odbyły się #2
zawody z cyklu Beskidzkie Nadzieje. Nasi
zawodnicy uplasowali się na pozycjach:
1 m. Hania Staszewska, 4 m. Emilka Janos,
5 m. Hania Krawczyk, 6 m. Kajtek Gurbiel, 6 m. Justyna Trząska, 8 m. Oliwier
Uklejewicz, 9 m. Bruno Polak, 10 m.
Franek Szczyrba, 10 m. Olek Kolasa, 12m.
Marysia Owczarz, 12 m. Hania Łamacz,
13 m. Basia Helios, 14 m. Pola Kolasa.
26 stycznia na górze Żar odbyły się #3
zawody z cyklu Beskidzkie Nadzieje. Nasi
zawodnicy uplasowali się na pozycjach:
1 m. Justyna Trząska, 3 m. Hania Staszewska, 3 m. Franek Szczyrba, 4 m. Kajtek
Gurbiel, 7 m. Pola Kolasa, 8 m. Zosia
Kasperska, 9 m. Kamil Michnik, 10 m.
Nadia Kohut, 11 m. Oliwier Uklejewicz,
12 m. Zosia Sikora.
28 stycznia w Wiśle na stoku Siglany
Juniorzy DCBA walczyli w #4 zawodach
z cyklu Śląska Liga Dzieci i Młodzieży
w Narciarstwie Zjazdowym. Brawa dla: 2
m. Julia Greene, 4 m. Justyna Trząska, 4
m. Kacper Greene, 4 m. Grzegorz Husar, 5
m. Igor Olszak, 5 m. David Meissner, 6 m.
Agata Drozdowska, 6 m. Łukasz Gorlich,
7 m. Emilia Janos, 9 m. Aleks Deda, 10 m.
Filip Gancarz, 11 m. Natalia Kohut, 13 m.
Konrad Michnik, 14 m. Olek Kolasa, 14
m. Mikołaj Heczko.
Start naszych zawodników możemy
zaliczyć do udanych. Gratulujemy zawodnikom oraz dziękujemy wszystkim za
pomoc przy zawodach.
Zarząd SRS Czantoria Ustroń

Biegacze i kijkarze na zboczach Czantorii zebrali blisko 1000 zł.

Fot. A. Juzof

W budynku amfiteatru na wszystkie morsy czekały gorąca herbata, ciasto i kiełbasa z grilla.
Zasłużone!
Fot. OSP KSRG Ustroń Centrum

SPONSORZY WOŚP
Angels Steak & Pub, Bar Ustroński, Biały Domek
pokoje gościnne, Bielesz Zakłady Mięsne, Capri
2 pizzeria, Champions League Club, Cukiernia
Bajka, Cukiernia Delicje, Cukiernia Na Blejchu, Darek Poloński Team, Fizjomaxius – gabinet fizjoterapeutyczny, Galeria Rynek, Gazeta
Ustrońska, Kajetan Kajetanowicz, Karczma
Góralska, Karczma Wrzos, Kolejarz Best For
You, Kolej Linowa Czantoria, Kwiaciarnia Tajemniczy Ogród, Laserwood, Mazowsze Medi-Spa, Mokate S.A., Muzeum Rdzawe diamenty,
Niko Turystyka Sp. z o.o., Poniwiec Mała
Czantoria, Piekarnia Bethlehem, Piotr Żyła
i fanklub Piotra Żyły w Ustroniu, Piwowarzy

Domowi Tustela, Plum Tea Sklep kolonialny,
Pracownia Fryzjerska Karolina i Ilona, Pub
Pod Beczką, Qubo Patryk Pakuła, Restauracja
Bahus, Restauracja Dolce Vita, Restauracja
Gazdówka, Restauracja Lotos, Restauracja
Oliwka, Restauracja Poziom -1, Restauracja
Pozytyw, SiSi Pizzeria e Ristorane, Skillart
Studio tatuażu, Smakosz hurtownia, Tommy
Cafe Skoczów, U Hajdy pizzeria i restauracja,
Ustronianka Sp. z o.o., Uzdrowisko Ustroń,
Wytrawne, Yennefer Medical Spa, Zabawki
Pilch, Krzysztof Konieczny, Przemysław Korcz,
Leszek Kubień, Adrian Sikora, Maria Skalska,
Ireneusz Szarzec.
5/2022/2/R

3 lutego 2022 r.
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

1.12-27.02				Wystawa prac Zdzisława Beksińskiego, Muzeum
Ustrońskie (bilety: normalny 20zł, ulgowy 15zł)
4.02 godz. 19.00			Gala z nowojorskim rozmachem przeboje musicale
								prosto z Broadway'u (impreza biletowana), MDK
Prażakówka
5.02 godz. 11.00			Zimowa Retro Wyprzedaż Garażowa Rdzawych
								Diamentów, Muzeum Rdzawe Diamenty
12.02 godz. 19.00			Aquartet – kwartet smyczkowy, satyryczno-roman								tyczny koncert walentynkowy (impreza biletowana), MDK Prażakówka
13.02 godz. 10.00			XXI Zawody narciarskie o Maskotkę Ustronia, Kolej
Linowa Czantoria
26.02 godz. 11.00			 III zimowe wejście na Czantorię w krótkich gaciach
								
– idziemy dla Krystiana Piszczka, Kolej Linowa
Czantoria
27.02 godz. 9-13 Skarby Stela - Targi Staroci, targowisko miejskie

10 lat temu - 2.02.2012 r.
Co też ci artyści wyprawiają na plenerach?! Sztukę! I jeszcze wiele
innych ciekawych rzeczy. Sztukę oglądać można od 4 lutego do 4
marca w Galerii Rynek na wystawie poplenerowej Hajdunanas –
Brenna, a o te inne rzeczy, to trzeba pytać twórców, wśród których
są: Milena Brudkowska, Honorata Świderska, Małgorzata Maćkowiak,
Dorota Waligóra, Anita Baenish-Juda, Agnes Nagy, Amfiria, Renata
Kubok, Dagmara Choroba, Robert Heczko (autor linorytu – plakatu),
Andrzej Piechocki, Stanisław Sikora, Kazimierz Heczko.

Rehabilitacja domowa. Masaże
lecznicze. Terapia manualna
www.okna-besta.pl ZAPRASZA- punktów spustowych. Zadzwoń
MY – USTROŃ. 33-854-53-98. – przyjadę. 663-224-499.

OGŁOSZENIA DROBNE

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

Zielony Sklep zielarsko-medyczny
(irydologia, naturoterapia, indywidualny dobór ziół). Ustroń,
Daszyńskiego 16. (w podwórzu)
Do wynajęcia umeblowane
mieszkanie w spokojnej dzielnicy
Ustronia. 691-331-647.

Cyklinowanie bezpyłowe parkietów, desek. Odnawianie schodów. Mobilne usługi fryzjerskie
u Kasi. Zadzwoń-przyjadę! 505666-989-914.
152-958.
Ustroń, mieszkanie 2-pokojowe
Pokój z łazienką w centrum do
do wynajęcia. 660-332-911.
wynajęcia. 505-201-564.
Bagażówka – przeprowadzki +
ekipa. Usługi transportowe. 601- Spawanie plastików. Ustroń, ul.
Obrzeżna. 501-444-534.
478-108.

DYŻURY APTEK

WSPÓLNE DZIEŁO
- Od lat organizujemy w naszej szkole jasełka, natomiast po raz
pierwszy przygotowaliśmy je wspólnie ze Szkołą Podstawową nr
1. Możemy się pokazać rodzicom, bo do nich adresujemy dzisiejszą imprezę. Chcemy pokazać jak wielkie było zaangażowanie
w przygotowanie jasełek, a także to, że współpraca Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 rozkręca się na dobre – mówił 19
stycznia w auli G-1 dyrektor tej szkoły Leszek Szczypka, a stojąca
obok niego dyrektorka SP-1 Iwona Kulis wyraziła nadzieję, że jasełka zostaną entuzjastycznie przyjęte, tak jak na premierze, która
odbyła się dla uczniów obu szkół.
BASEN W JASZOWCU
16 stycznia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów udziału
w projekcie „Bądź przedsiębiorczy – aktywizacja młodzieży
szkół zawodowych i średnich zawodowych przeciw wykluczeniu”.
Z tej okazji do ZSP przybyli: Czesława Haczek z Zarządu Powiatu, naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Maria
Pindór, Małgorzata Szoblik z Urzędu Pracy, Sylwia Kubala-Śliwka
z firmy Kubala, poseł Czesław Gluza, burmistrz Ireneusz Szarzec,
przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina, właściciel
Ustronianki Michał Bożek, właściciel Kosty Konrad Owczarek,
prezes Kolei Linowej Czantoria Czesław Matuszyński.
CZANTORIA POWRACA
21 stycznia w Jasienicy odbył się turniej piłki ręcznej, do którego zaproszony został zespół piłki ręcznej z Ustronia pod nazwą
Czantoria Ustroń. W rozgrywkach wzięło udział 5 zespołów:
z Krakowa, Pszczyny, Jasienicy, Ustronia i Libiąża. Grano systemem
„każdy z każdym”, a nasza drużyna pokazała się z jak najlepszej
strony, zważywszy że graliśmy z zespołami, które regularnie trenują
i grają w lidze. Po zaciętych meczach ustrońscy szczypiorniści wywalczyli 4 miejsce i to jest bardzo dobry początek gry tego zespołu,
zwłaszcza że bramkarz Czantorii Ustroń Armando Cabrera został
uznany najlepszym bramkarzem turnieju.
Wybrała: (lsz)
5/2022/5/R

Dyżur w godzinach 8.00-20.00

Apteki dyżurujące w niedziele i święta:

5.02				 Centrum						ul. Daszyńskiego 8 			tel. 33 854-57-76
6.02				 Centrum						ul. Daszyńskiego 8 			tel. 33 854-57-76

APTEKA czynna 24 h znajduje się w Cieszynie na ul. Bobreckiej
27 (obok Kauflandu) „PRIMA”, tel. 33 858-27-65.
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3 lutego 2022 r.

5/2022/4/R

ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEGO SKLEPU
Z LANYM WINEM!
• 16 kranów wina z beczki
• Szeroki wybór win

czeskich butelkowanych
• MINI DELIKATESY: Kiszonki,
bakalie, sosy, włoskie produkty
do wina, miody i wiele innych

czynne: pon.– pt. 9.00-17.00
		
sobota 11.00-18.00
Ustroń, ul. 3 Maja 2, fb:@zbeczkiwino, tel. 665 918 713

NOWY PUNKT KONSULTACYJNY
PRZY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ FUNDACJI ŻYCIE I MISJA
To miejsce, które warto odwiedzić, jeśli u swojego dziecka
dostrzegasz problem (narkotyki, alkohol, dopalacze, inne używki chemiczne, siecioholizm, anoreksja, bulimia, depresja i inne
zaburzenia), jeśli nie radzisz sobie w rozmowie z nim, trudno ci
zrozumieć jego problemy, nie wiesz jak rozmawiać z dziećmi, by
usłyszeć, co dzieje się w ich życiu. Janusz Korczak powiedział:
„Nie ma dzieci – są ludzie”. Tak, dziecko to człowiek, który ma
swoje emocje, przekonania, doświadczenia. Swoją historię, która
zasługuje na wysłuchanie. Bo komunikacja zaczyna się od słuchania: „słuchając swoje dziecko nie słuchaj słów, które czasem są
nawet rażące, wulgarne, bądź raczej ciekawy, dlaczego te słowa
padają”. Spróbuj pomóc jemu i sobie znaleźć drogę wyjścia do
wolnego i szczęśliwego życia. Nie czekaj, że problem sam się
rozwiąże, albo że to nic takiego – bunt nastolatka, z którego
wyrośnie. Nie zwlekaj, przyjdź po pomoc. Nie musisz sam się
uporać z problemem. Zrób ten krok też dla siebie lub dla bliskich
ci osób. Konsultacje indywidualne (pierwsza pomoc w zakresie
poradnictwa chrześcijańskiego, spotkania grupowe, wykłady).
Zapraszamy: wtorek 16.00 – 18.00, Czwartek 10.00 – 12.00
Fundacja Życie i Misja ul. 3 Maja 14 Ustroń (I piętro)
Możesz również umówić się telefonicznie: 882-076-863.

FERIE
W BIBLIOTECE

Nie taki dawny Ustroń, 2016 r.

Fot. M. Niemiec

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły zaprasza dzieci w wieku od 8 do 10 lat na bajkowe zajęcia „Krasnoludki są
wśród nas”. Odbędą się one podczas ferii zimowych 14, 16 i 18
lutego w godzinach 9.00-11.00. Obowiązują zapisy pod numerem
33 854-23-40 (wew. 22).
Troszkę później, bo 23 i 24 lutego, dzieci i młodzież od 10 roku
życia będą mieli możliwość poznać strategiczną grę Neuroshima
Hex! w ramach Klubu Gier Planszowych. Spotkania odbędą się
w tym samym miejscu, w jednakowych godzinach. Ilość miejsc
ograniczona, więc podobnie jak w poprzednim przypadku, zapisy
są konieczne.

K R Z Y Ż Ó W K A
50

zł

50

zł

50

zł

50

zł

POZIOMO: 1) obowiązkowo w portfelu kierowcy, 8) metalowa do wkręcania, 9) pokazuje przejechane kilometry,
10) miłośnik czegoś, 12) element spadochronu, 14) „wybuchowy” owoc egzotyczny, 15) skrajna deska wycięta z kloca,
16) bohater „Zemsty” A. Fredry, 19) wąska przełęcz na
Świnicy, 22) zakłócenie pracy serca, 23) udaje motocykl,
24) najzimniejszy stan USA.
PIONOWO: 2) słuszność, 3) kraj w Ameryce Południowej,
4) element koła, 5) drapieżny kot z Andów, 6) artyści cyrkowi,
7) gruby pniak, 11) kuzynka masła, 13) przydatna w książce,
17) w żabiej rodzinie, 18) żydowskie imię męskie, 20) część
kredytu, 21) waga opakowania.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy do 10 lutego.

Rozwiązanie Krzyżówki z Nr 3

ZIMA NIE DOKUCZA
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Małgorzata Dyakowska
z Ustronia, ul. Choinkowa. Zwycięzcę zapraszamy po nagrodę po
wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.
3 lutego 2022 r.

		

* Wysyłając rozwiązanie krzyżówki zgadzasz się na przetwarzanie twoich danych osobowych na potrzeby konkursu.
Twoje dane będą przetwarzane tylko przez czas trwania konkursu. Administratorem twoich danych jest Gazeta
Ustrońska z siedzibą w Ustroniu, ul. Rynek 4. Masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji możesz uzyskać w redakcji Gazety Ustrońskiej.
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TRZYMAMY KCIUKI
ZA PIOTRA I PAWŁA

Piotr Żyła (35 lat), Kamil Stoch (34 lata), Dawid Kubacki (32 lata),
Paweł Wąsek (22 lata), Stefan Hula (36 lat). Dziennikarze pytali
Pawła Wąska, jak się czuje w gronie „dziadków”, na co młody
skoczek odpowiedział: – Myślę, że nie ważne, w jakim wieku jedzie
się na igrzyska, zawsze jest fajne, bo to wyjątkowa impreza i każdy
sportowiec chce chociaż raz w życiu na nie pojechać.

II LIGA

Historyczne Igrzyska Olimpijskie dla Ustronia rozpoczynają
się już w sobotę. W rywalizacji o medale olimpijskie kibicować
będziemy aż dwóm mieszkańcom naszego miasta – skoczkom
narciarskim. Paweł Wąsek mieszka w Ustroniu od urodzenia,
stąd pochodzi jego ojciec, który uprawiał narciarstwo alpejskie
i grał w piłkę nożną w Kuźni. Mama pochodzi z Goleszowa
i jest córką Władysława Pytla – prezesa i trenera „Olimpii”, który
był pierwszym szkoleniowcem wnuka. Nie można zapomnieć
o starszej o cztery lata siostrze Pawła – Kasi Wąsek, utytułowanej
alpejce, która zakończyła już karierę. Piotr Żyła zamieszkał pod
Czantorią kilka lat temu, ale jego rodzice są znani w mieście jako
właściciele pensjonatu „Źródełko”, który prowadzą od wielu lat
na ul. Źródlanej.
We wtorek przed południem polscy skoczkowie narciarscy
z ekipą bezpiecznie dotarli do Chin i zameldowali się w wiosce
olimpijskiej w Zhangjiakou. Wszyscy mieli negatywne wyniki
testów na obecność koronawirusa w organizmie i w piątek wezmą udział w ceremonii otwarcia igrzysk. Seria próbna skoków
na skoczni normalnej odbędzie się w niedzielę 6 lutego o godz.
11, a pierwsza seria konkursowa w sobotę o godz. 12. W kolejny
piątek 11 lutego od godz. 12.00 śledzić będziemy kwalifikacje na
dużej skoczni, a dzień później również w południe pierwszą serię
konkursową. Na 14 lutego zaplanowano drużynową rywalizację
o medale. Ceremonia zamknięcia XXIV Zimowych Igrzysk
Olimpijskich odbędzie się 20 lutego o godz. 13.
(mn)

MKS Ustroń – HLB Tężnia Busko-Zdrój 17:24 (10:13)

ATAK
DO POPRAWY
Ostatniej soboty podopieczni trenera Piotra Bejnara podejmowali w drugoligowych derbach uzdrowisk zespół
z Buska-Zdroju.
Pierwsze minuty tego spotkania były
niezwykle wyrównane i żadna z drużyn nie
potrafiła odskoczyć na bezpieczne prowadzenie. Po pierwszym kwadransie tablica
wyników wskazywała remis 5:5, jednak
w kolejnych minutach przyjezdni zanotowali trzy trafienia z rzędu, co pozwoliło
im udać się na przerwę prowadząc 13:10.
W drugiej połowie ustrońscy szczypiorniści ambitnie starali się zniwelować niewielką stratę i doprowadzić do remisu. Po
efektownym rzucie 22-letniego Szymona
Gogółki ich strata wynosiła już tylko dwie
bramki (15:17), co zapowiadało ogrom
emocji w ostatnim kwadransie meczu.
Niestety, końcówka meczu należała do
doświadczonych buskowian i to oni mogli
cieszyć się ze zdobycia kompletu punktów.
Doświadczonych, bo w ich szeregach grali
zawodnicy z superligową przeszłością.
Nasi po raz kolejny bardzo dobrze radzili
sobie w obronie, jednak wielkie problemy

sprawiało im zdobywanie bramek i to właśnie w tym elemencie szczypiorniaka trzeba
upatrywać przyczynę czwartej porażki
z rzędu.
MKS Ustroń reprezentowali (w nawiasie
liczba bramek): Bartosz Aronik, Dawid
Oliwka, Piotr Browarczyk – Michał Jopek
(4), Szymon Gogółka (3), Mateusz Cieślar
(3), Mateusz Turoń (2), Krzysztof Bielesz
(2), Dawid Jenkner (2), Aleksander Bejnar (1), Marcin Białkowski, Przemysław
Polok, Łukasz Szczęsny, Krzysztof Markuzel, Michał Raszka, Arkadiusz Czapek.
Arkadiusz Czapek

II LIGA GRUPA 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

AZS AGH II Kraków
SPR Orzeł Przeworsk
KS Vive II Kielce
Grupa Azoty Unia II Tarnów
HLB Tężnia Busko-Zdrój
SUMKS Jedynka Myślenice
SPR Górnik Zabrze
SMS ZPRP III Kielce
MKS Ustroń
MOSiR Bochnia
SPR Stal II Mielec
AZS Politechnika Św. Kielce
UKS SMS Wybicki Kielce

15
14
16
15
15
16
14
12
16
16
15
15
13

42
39
36
27
24
23
23
21
16
14
12
11
0

498:373
485:369
446:406
467:410
405:376
391:427
398:389
368:326
384:420
469:518
399:476
419:474
249:414

Michał Jopek.

Fot. MKS Ustroń
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