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Stawka większa niż kubek. Szczegóły na str. 
12.                                        Fot M. Niemiec

(cd. na str. 12)

Kolej Linowa Czantoria zaprasza dzieci 
i młodzież z ustrońskich szkół do ko-
rzystania z zimowego rabatu. Dotyczy 
wszystkich czynnych tras. Z karnetu  
w rabatowanej cenie 10 zł za 3 godziny 
można korzystać na podstawie okazanej 
legitymacji szkolnej w kasie, a w przy-
padku przedszkolaków należy okazać 
dokument potwierdzający meldunek opie-
kunów dziecka. Karnety w promocyjnej 
cenie są dostępne zarówno dla grup szkol-
nych, przedszkolnych, jak i dla dzieci ko-
rzystających z atrakcji na Czantorii indy-
widualnie.                                                   (mn)

Ustroń, 3 lutego, +4°C. Cudowne widoki z osiedla Cieszyńskiego. Ten błękit nieba i ośnieżony 
szczyt Równicy.                                                                             Fot. Teresa Szcześniewska

MŁODZI 
USTRONIACY 
ZE ZNIŻKĄ

NAJCENNIEJSZA 
WYSTAWA

Wartość obrazów Zdzisława Beksiń-
skiego dynamicznie rośnie. Co ciekawe, 
ceny nie skoczyły do góry po tragicznej 
śmierci artysty w 2005 roku ani po suk-
cesie filmu „Ostatnia rodzina” w 2016 
roku. Ceny zaczęły rosnąć niecałe dwa 
lata temu aż na październikowej aukcji 
„Desy Unicum” padł historyczny rekord. 
Obraz „Postać” został sprzedany za 1,92 
mln złotych, przekraczając szacowaną 
wartość o ponad milion zł. 

– Zdzisław Beksiński zyskuje rangę 
jednego z najważniejszych i najpopular-
niejszych polskich twórców współczes-
nych w wymiarze międzynarodowym 
– mówi dyrektor Muzeum Historycz-
nego w Sanoku dr Jarosław Serafin, 
z którym rozmawiamy o wystawie prac 
Beksińskiego, którą możemy oglądać 
w Muzeum Ustrońskim. 

Wystawa prac Zdzisława Beksińskiego 
cieszy się bardzo dużym zainteresowa-
niem. Oglądają ją mieszkańcy Ustronia 
i turyści z całej Polski, pewne małżeń-
stwo przyjechało specjalnie znad mo-
rza. Niektórzy zastanawiają się, czy są 
to autentyczne obrazy i oczywiście są,  
a przyjechały do nas z Sanoka, z Muzeum 
Historycznego.  

Wystawa prac Zdzisława Beksińskiego 
to wielki sukces Muzeum Ustrońskiego.  
W sobotę sprzedany został bilet nr 1800. 
Normalny kosztuje 20 zł, ulgowy 15 zł.



2                                                                                      10 lutego 2022 r.

w Pekinie mają za sobą polscy 
skoczkowie. W niedzielnym 
konkursie na skoczni normalnej 
Piotr Żyła zajął 21. miejsce (po  
I serii był 27), choć na trenin-
gach plasował się w czołowej 
trójce. Debiutujący na olimpia-
dzie Paweł Wąsek nie znalazł 
się w czwórce biało-czerwo-
nych desygnowanych do tych 
zawodów. Może dostanie szan-
sę na skoczni dużej, ale musi 
wcześniej potwierdzić wysoką 
formę podczas treningów. 

Na południe od potoku Puń-
cówka występują łupki cie-
szyńskie. Ich warstwy mają 
grubość do 300 m. W łupkach 
pojawiają się żyły skał magmo-
wych znane jako cieszynit.  
                            (nik) 

pół miliona złotych na moder-
nizację budynków wieloro-
dzinnych w gminie Goleszów.   
A konkretnie to ocieplone zo-
staną budynki w Cisownicy 
(ul. Cisowa 54) i w Goleszo-
wie (ul. Szkolna 5). Mieszkają 
w nich 22 rodziny. 

Mija 81. rocznica Pierwsze-
go Zrzutu Cichociemnych na 
Śląsku Cieszyńskim. To wy-
darzenie zostanie uczczone 
11 lutego w Dębowcu, gdzie  
w centrum miejscowości jest 
pomnik upamiętniający lądowa-
nie żołnierzy Armii Krajowej. 

Na Buczniku w Istebnej stoi 
kapliczka wykonana przez 
Ludwika Konarzewskiego se-
niora. Mistrz dłuta wybudował 

ją w 1922 roku, a więc 100 lat 
temu, jako wotum wdzięczno-
ści za swój szczęśliwy powrót  
z Syberii, gdzie był na zesłaniu.

Historia szkoły w Kisielowie 
sięga przełomu XIX i XX 
wieku. Jednym z pierwszych 
jej kierowników był Walen-
ty Krząszcz. Swoje przeżycia 
opisał w książce pt. „Szkoła 
na pustkowiu”, która wyszła  
w 1920 roku. 

Fasadę kamienicy przy ulicy 
Głębokiej 7 w Cieszynie zdobi 
tondo, czyli okrągły obraz, któ-
ry przedstawia Trójcę Świętą. 
To nowa atrakcja turystyczna.

Pierwszy start w Zimowych 
Igrzyskach  Ol impi j sk ich  

to i owo
z 

okolicy
Bal Przebierańców dla dzieci 
zorganizowała Fundacja Jest 
Bosko. Karnawałowa zabawa 
dała dzieciom radość, uśmie-
chy i dobry humor. Bawiono 
się w sali remizy OSP Konia-
ków Centrum. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach przekaże 

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

SPOTKANIE SENIORÓW PRZEŁOŻONE
W związku z dużą liczbą zachorowań na covid Rada Senio-

rów 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 zainte-
resowane usunięciem ze swoich budynków, bądź zebraniem ze 
swoich nieruchomości wyrobów zawierających azbest w latach 
2022-2023 proszone są o wypełnienie i złożenie ankiety dostęp-
nej 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 wyko-

*  *  *

*  *  * *  *  *

NIE DAJMY SIĘ OKRAŚĆ
26 stycznia na stronie internetowej Ko-

mendy Powiatowej Policji w Cieszynie uka-
zał się materiał o kradzieży osobowego Forda  
z parkingu w Skoczowie. – Właścicielka 
pozostawiła niezabezpieczony samochód 
z kluczykiem w stacyjce, po czym udała 
się na zakupy. Gdy wróciła ze sklepu, po 
samochodzie zostały tylko ślady opon.  
O zdarzeniu poinformowała policjantów. 
Mundurowi natychmiast rozpoczęli po-
szukiwania skradzionego pojazdu oraz 
odpowiedzialnego za kradzież złodzieja – 
podał rzecznik prasowy cieszyńskiej policji 
st. asp. Krzysztof Pawlik.

W sprawę zostali zaangażowani po-
zostający w dyspozycji policjanci pre-
wencji, kryminalni, drogówki i zespo-
łu wywiadowczego. Poruszającego się 
skradzionym Fordem złodzieja zauważyli  
w Ustroniu policjanci pionu operacyjnego 
cieszyńskiego Wydziału do Walki z Prze-
stępczością Gospodarczą i jako pierw-
si podjęli próbę zatrzymania przestęp-
cy. Działania pościgowe zorganizowano  
w taki sposób, że już na ul. Wiślańskiej 
uniemożliwiono sprawcy dalszą ucieczkę 
poprzez zablokowanie mu radiowozem 

drogi. Nie mając innego wyjścia ścigany 
zatrzymał pojazd i razem z pasażerkami 
próbował uciec pieszo. Oczywiście wszy-
scy bardzo szybko zostali zatrzymani.

Okazało się, że 24-letni mieszkaniec 
Skoczowa w ogóle nie miał prawa jazdy, 
za to posiadał sądowy zakaz prowadzenia 
pojazdów. Był trzeźwy, ale znajdował się 
pod wpływem narkotyków. U jednej z pa-
sażerek podczas przeszukania znaleziono 
zabronione substancje psychotropowe, 
tabletki extasy. Odzyskane przez policjan-
tów, warte 20 tysięcy złotych, skradzione 
auto trafiło z powrotem w ręce właścicielki, 
która w związku ze zdarzeniem będzie 
uczestnikiem zarówno postępowania kar-
nego (jako pokrzywdzona), jak i w sprawie 
o wykroczenie (jako sprawca).

Zgodnie z art. 46 Ustawy Prawo o Ruchu 
Drogowym „kierujący pojazdem jest obo-
wiązany w czasie postoju zabezpieczyć po-
jazd przed możliwością jego uruchomienia 
przez osobę niepowołaną oraz zachować 
inne środki ostrożności niezbędne do unik-
nięcia wypadku”. Natomiast art. 60 mówi o 
tym, że „zabrania się pozostawiania pracu-
jącego silnika podczas postoju na obszarze 

zabudowanym; nie dotyczy to pojazdu 
wykonującego czynności na drodze". To 
wykroczenia, za które sprawca może zostać 
ukarany mandatem karnym lub grzywną do 
5000 zł, jeżeli sprawa trafi do sądu.

Policjanci z KPP Cieszyn niezmiennie 
apelują o to, aby zachować skupienie pod-
czas codziennych czynności, a szczególnie 
tych związanych z zabezpieczeniem da-
nych osobowych, samochodu, domu itd.  
W przypadku pozostawienia otwartego 
samochodu w rachubę wchodzi nie tylko 
kradzież mienia, ale także czyjeś życie. 
Przykładem może być sprawa z grudnia, 
kiedy to w podobnych okolicznościach  
w Chybiu doszło do kradzieży Opla. Wów-
czas uciekający skradzionym pojazdem 
dwaj młodzi mężczyźni, kilkanaście minut 
po zdarzeniu, zginęli w wypadku drogo-
wym. 

Przestępcy, który decydują się na kra-
dzież samochodu narażają nie tylko swoje 
życie i zdrowie, ale również funkcjonariu-
szy, biorących następnie udział w pości-
gach, a także osób postronnych – innych 
kierowców, pieszych oraz pozostałych 
uczestników ruchu drogowego. Warto 
zatem dwukrotnie sprawdzić, czy aby na 
pewno właściwie zabezpieczyliśmy swój 
pojazd i tym samym nie ułatwić złodziejom 
zadania.                                                (eko)

nanie prac i stanowi do 40% poniesionych kosztów kwalifiko-
wanych, 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
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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.: 502 715 339

współpraca z krematorium w Żorach, kwiaty, wieńce

6/2022/1/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:

Lidia Kondel   lat 71  ul. Katowicka
Wiktoria Ferfecka  lat 92  ul. Krzywaniec

FERIE 
W BIBLIOTECE

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły zaprasza dzie-
ci 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.  

„Klamka do dołu i już, 
powiało zapachem 
gór, herbata, whisky 
i Ty, może wybierzesz 
dziś film? Miękka po-
duszka i koc, przy-
tulna jesienna noc, 
obejmiesz bezwied-
nie mnie, w długim 
i spokojnym śnie. 
Ustawię wibracj i 
tryb, by nie prze-
szkodził nam nikt, 
wskazówka robi co 
chce, wylegujemy 
się. Myśli odpoczną, 
podleczą się. Emo-
cje żadne, cisza jak 
lek. Umilknie każdy 
niechciany dźwięk, 
wyśpimy się.” 

To fragment z utworu Karoliny Kidoń pt. „Piątek”, który wspiął 
się już na 2. miejsce listy przebojów Radia Olsztyn, mimo iż  
w rankingu występuje dopiero 4 tygodnie. Kiedy zamykaliśmy 
numer, ustrońskiej wokalistce brakowało 78 głosów do awansu na 
1. miejsce, a zatem ruszajmy do komórek i klawiatur i głosujmy. 
Wystarczy wejść na stronę Radia Olsztyn, na której pod aktualnoś-
ciami znajdziemy utwory z listy przebojów i przycisk „Zagłosuj”. 
Wpisujemy kod i mamy 10 głosów do dyspozycji. Na jeden utwór 
można zagłosować raz na tydzień. Bluesmanka z gór opowiada, 
jak znalazła się na liście na drugim końcu Polski: 

– Dobrzy znajomi z Warmii podesłali utwór radiowemu prezen-
terowi, któremu najwyraźniej się spodobał. Zaczął go puszczać 
na antenie i umieścił w propozycjach do Listy Przebojów. Tym 
sposobem piosenka jest dużo bardziej znana w tamtych okolicach 
niż u nas.

Nie ma się co dziwić, że „Piątek” zaszedł tak wysoko. Głosowali 
na niego krajanie, uczniowie i fani Karoliny, ale utwór przemawia 
do wszystkich zagonionych ludzi. Aksamitny głos kołysze nas  
w rytmie jazzowej melodii skomponowanej przez wokalistkę, która 
jest również autorką kojącego tekstu. Wisienką na torcie jest sak-
sofon Jana Siwego znanego z ustrońskiego rynku. Idealna kuracja 
rozluźniająca nie tylko na piątkowy wieczór. Refren sam się nuci: 
„Dzisiaj nie stanie się nic, nie spełnią się żadne sny, bez większych 
planów i dat, prześpi się trochę nasz świat.”                                        (mn) 

GŁOSUJEMY NA KAROLINĘ

ODBIÓR ŻYWYCH CHOINEK 
ŚWIĄTECZNYCH

Wraz z bioodpadami w lutym (pierwszy termin odbioru od-
padów komunalnych zgodnie z harmonogramem dla poszcze-
gólnych dzielnic) będą odbierane żywe choinki świąteczne. 
Choinki należy oczyścić z wszelkich ozdób, lampek, stojaków 
oraz doniczek. Można je również dostarczyć we własnym zakre-
sie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
zlokalizowanego w Ustroniu przy ul. Krzywej 6.                                      

                                       Wydział  Środowiska i Rolnictwa 
 

*   *   *

Nikomu jeszcze prócz śmierci nie udało się zatrzymać czasu
Stefan Kisielewski                                                                                                                                      

               
Rodzinie oraz społeczności 

Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu
składamy wyrazy głębokiego współczucia 

po śmierci 

śp. Henrietty Mojeścik 
z domu Skora

Burmistrz Miasta 
oraz 

Przewodniczący Rady Miasta Ustroń

6/2022/1/N
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Artyści i sponsorzy chętnie przybywają do galerii „Rynek”, by chłonąć jej wyjątkowy kli-
mat.                                                                                                    Fot. L. Szkaradnik

DLA KAŻDEGO COŚ CIEKAWEGO
Tegoroczna zimowa aura może nie jest zbyt uciążliwa, lecz niedostatek słonecznych 
dni, stale trzymająca nas w ryzach pandemia i zatrważająca sytuacja międzyna-
rodowa wywołują u niejednej osoby stan depresyjny i nasilenie czarnych myśli. 
Jakże tu przetrwać do wiosny? 

Aby nabrać nieco dystansu do trudnej 
rzeczywistości warto rozejrzeć się wokoło, 
zajrzeć do miejscowych placówek kultury, 
które przecież stale działają i mają różne 
ciekawe oferty, a mogą korzystać z nich 
wszyscy zainteresowani. Jedną z nich jest 
Galeria „Rynek”, która jest miejscem wyjąt-
kowym i mimo pandemii nader aktywnym, 

prezentującym na zimowy czas kolejną 
interesującą wystawę, tym razem zbiorową, 
stanowiącą fantazyjną mozaikę zaskaku-
jącej nieraz tematyki i technik twórczych. 
Wśród 70 dzieł są tajemnicze portrety, 
liryczne pejzaże, feeria barw uroczego 
kwiecia, zieleń lasów z ich mieszkańcami, 
a także kilka oryginalnych rzeźb. Wystawa 

jest doprawdy energetyczna, a fascynuje  
i urzeka wyjątkową ekspresją, dynamiką 
i tajemniczością. Swe prace prezentują 
znani twórcy z grupy „Brzimy” oraz oso-
by z nimi zaprzyjaźnione uczestniczące 
we wspólnych plenerach w Hajdunanas 
i Dworku Myśliwskim w Brennej, uży-
czanym przez Nadleśnictwo Ustroń, a są 
to: Milena Brudkowska, Honorata Świ-
derska, Małgorzata Maćkowiak, Dorota 
Waligóra, Anita Baenisch-Juda, Agnes 
Nagy, Dorota Gorzołka „Amfiria”, Re-
nata Kubok, Dagmara Choroba, Andrzej 
Piechocki, Kazimierz Heczko oraz ma-
jący stałą ekspozycję w galerii Robert 
Heczko, który dokonał prezentacji wysta-
wy, podkreślając jej artyzm, różnorodność  
i profesjonalny poziom. 

W pierwszym dniu zwiedzania, 4 lu-
tego, przybyli na wystawę starosta cie-
szyński Mieczysław Szczurek, burmistrz 
Ustronia – Przemysław Korcz, których 
instytucje wraz z Nadleśnictwem Ustroń 
wspierają artystyczne przedsięwzię-
cia „Brzimów”. Zjawili się też artyści,  
a gości powitali gospodarze galerii, Ka-
zimierz Heczko i Agnes Nagy, na tle wi-
deoprezentacji ubiegłorocznych dokonań 
twórczych. 

Zachęcamy do odwiedzenia nowej eks-
pozycji w Galerii „Rynek”, która będzie 
czynna do 4 marca. Sztuka to przecież 
rodzaj komunikacji z drugim człowiekiem, 
a nieraz rozmowa z samym sobą, więc nie-
jeden wrażliwy odbiorca chcąc choć przez 
chwilę odpocząć od trudnej rzeczywistości 
zapragnie delektować się nią i chłonąć tę 
wyjątkową aurę.            Lidia Szkaradnik

W tych zawodach narciarskich mogą wy-
startować amatorzy i zawodnicy z klubów, 
najważniejsza jest chęć zabawy. Organiza-
torzy: Miasto Ustroń i Kolej Linowa „Czan-
toria” zapraszają 13 lutego wszystkie dzieci 
w wieku od 4 do 10 lat (roczniki 2018-2012) 
na XXI już edycję kultowego Ustroniaczka. 
Trasa slalomu to ok. 150 metrów z 7 bram-

kami. Dzieci mogą brać udział w zawodach 
tylko pod opieką rodziców i koniecznie 
w kaskach. Bezpłatne zgłoszenia elektro-
nicznie na e-mail: puchar.koronyczanto-
rii@gmail.com lub na miejscu w biurze 
zawodów w dniu imprezy do godz. 9.00. 
Warto przypomnieć, że w Ustroniaczku brał 
udział nasz olimpijczyk Paweł Wąsek, który 
przygodę ze sportem zaczynał od zjazdów,  
a dopiero potem postanowił na nartach 
latać. Również starsza siostra Pawła – Ka-
tarzyna Wąsek stawała na podium w Ustro-
niaczku, żeby później zdobywać punkty  
w zawodach Pucharu Świata.                 (mn)

KULTOWY 
USTRONIACZEK 

   Fot. M. Niemiec
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RETRO WYPRZEDAŻ GARAŻOWA
Wielu zapaleńców motorów powie  

z przekonaniem, że najpiękniejsza muzy-
ka to ryk silnika. A zatem nie należy się 

dziwić, że chmurna i wietrzna pogoda  
w sobotę 5 lutego nie przeszkodziła fa-
nom motoryzacji, którzy tłumnie zjawili 

się na pierwszej zimowej retro wyprze-
daży garażowej zorganizowanej przez 
Agnieszkę i Remigiusza Dancewiczów, 
właścicieli Muzeum Zabytkowych Mo-
tocykli „Rdzawe Diamenty”. Można 
było zwiedzić muzeum, porozmawiać  
i wymienić doświadczenia, coś sprzedać 
lub kupić, a dla zziębniętych była herbata, 
kawa i ciepła strawa. Prawdziwi znawcy 
motocykli kochają te jednoślady, mają 
sporą wiedzę na ich temat i potrafią całymi 
godzinami czyścić stare motory i skła-
dać je z trudem uzyskanych elementów. 
Przebyli oni nawet kilkaset kilometrów 
z wielu miejsc w południowej Polsce, a 
dotarli nawet fani z Lublina. To ludzie 
z pasją, dla których motor jest jak przy-
jaciel. Organizator tego przedsięwzięcia 
powiedział: „Zainteresowanie jest duże, bo 
każdy może tu przyjechać, pooglądać, coś 
sprzedać lub kupić. Wielkie bazary gdzie 
można nabyć stare motory są dopiero we 
Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi i Warszawie. 
Jest to pierwsza edycja, lecz mam nadzieję, 
że z czasem stanie się ona cykliczną impre-
zą w naszym mieście”.                           (LS)

POŻARY 
I WYPADKI

31 stycznia od godz. 16.32 do 17.23 
trwały czynności związane z pożarem 
sadzy w kominie. Zdarzenie miało miejsce 
w budynku jednorodzinnym przy ul. Źród-
lanej. Właściciel opuścił budynek przed 
przybyciem służb. Udział w akcji wzięły 
4 zastępy składające się z 18 strażaków. 
Działania polegały na zabezpieczeniu, 
wygaszeniu, wyczyszczeniu komina przy 
użyciu wyciora oraz wybraniu sadzy  
z wyczystki. Następnie dokonano pomiaru 
na zawartość tlenku węgla, nie wykryto 
zagrożenia. 

Kilka dni później, 4 lutego, 5 zastępów 
oraz 20 strażaków wyjechało do zgłosze-
nia dot. zadymienia na klatce w 4-pię-
trowym budynku na os. Cieszyńskim. 
Po dojeździe zabezpieczyli oni miejsce 
zdarzenia, ustalono również, że doszło 
do zapalenia się strawy w mieszkaniu na 
parterze. Nie stwierdzono ognia, spalony 
garnek wyniesiono na zewnątrz, miesz-
kanie przewietrzono oraz sprawdzono na 
zawartość tlenku węgla – 0 ppm. Przed 
przybyciem służb sąsiad wyważył drzwi 
balkonowe i wydostał osobę z zadymio-
nego lokalu. Lokatorka była przytomna, 
bez obrażeń. Do czasu pojawienia się 
zastępów straży obydwie osoby znajdo-
wały się na balkonie. Po ich przybyciu 
lokatorkę przebadano w sąsiednim miesz-
kaniu i monitorowano funkcje życiowe do 
momentu przyjazdy zespołu ratownictwa 
medycznego. Czynności trwały od 21.11 
do 22.21.

1 lutego o godz. 18.45 policjanci otrzy-
mali zgłoszenie o pojeździe znajdującym 
się w rowie przy ul. 3 Maja. Na miej-
scu okazało się, że kierujący oddalił się 
z miejsca zdarzenia. Volkswagen Golf 
uszkodził przydrożne barierki. Z uwagi 

na zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym pojazd został odholowany na 
parking strzeżony na koszt właściciela.

5 lutego o 10.34 na skrzyżowaniu ul. 
Katowickiej i Brody kierująca Chevro-

letem 49-letnia kobieta nie udostępniła 
pierwszeństwa przejazdu 48-latkowi, któ-
ry kierował BMV. Uczestnicy zdarzenia 
byli trzeźwi. Postępowanie zakończone 
mandatem karnym.                            (eko)

Pożar sadzy w kominie.                                                                 Fot. OSP Ustroń Lipowiec

Auto w rowie przy ul. 3 Maja.                           Fot. Skoczów i okolice – informacje drogowe24/7 

   Fot. L. Szkaradnik
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Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 
741 ze zm.), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko  (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.) oraz w związku 
z uchwałą nr XXV/363/2021 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 marca 
2021r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Nierodzimiu, 
w rejonie ulic Katowickiej, Wiejskiej i Zagajnik

zawiadamiam o wyłożeniu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Nierodzimiu, 
w rejonie ulic Katowickiej, Wiejskiej i Zagajnik
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

sporządzoną do tego projektu, 
w dniach pracy urzędu od 21 lutego 2022 r. do  21 marca 2022 

r. w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek  1, 
w Wydziale Architektury i Gospodarki Gruntami, od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00, z uwzględnieniem 
wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz 
ograniczeń sanitarnych.

Informacje dotyczące rozwiązań projektu planu udzielane 
będą wyłącznie po uprzednim, co najmniej jednodniowym wy-
przedzeniu i potwierdzeniu wizyty telefonicznie pod nr tel. 33 
8579323 lub e-mailowo na adres: andrzej.gala@um.ustron.pl

Wersja elektroniczna powyższego projektu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko będzie dostępna w Biuletynie 
Informacji Publicznej pod adresem: https://ustron.bip.info.pl  
w zakładce: Obwieszczenia i Komunikaty.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w wyżej wymienionym 
projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 marca 2022 r. 
o godzinie 14.00, w siedzibie Urzędu Miasta w Sali Sesyjnej lub 
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną informuje się, że 
w dyskusji publicznej jednocześnie będzie mogła wziąć udział 
ilość osób przewidziana przepisami obowiązującymi w dniu jej 
organizacji. 

Udział w dyskusji publicznej należy uprzednio zgłosić drogą 
e-mailową na adres: andrzej.gala@um.ustron.pl lub telefonicznie 
pod nr tel.33 8579323 do dnia 9 marca 2022 r.

Osoby chcące wziąć udział w dyskusji publicznej zobowiązane 
będą do przestrzegania obostrzeń związanych ze stanem epide-
mii, zgodnie z wymogami przepisów na dzień przeprowadzenia 
dyskusji publicznej.  

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte    

w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. 
Uwagi do projektu należy składać do Burmistrza Miasta 

Ustroń, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu 
zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 4 kwietnia 2022 r., w formie:

• papierowej, na adres 43-450 Ustroń, Rynek 1,
• elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektro-

nicznej na adres e-mail: biuropodawcze@ustron.pl lub przez 
platformę ePUAP, 

• z wykorzystaniem formularza zamieszczonego na stronie 
podmiotowej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: https://ustron.
bip.info.pl w zakładce: Obwieszczenia i Komunikaty.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko, w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone 
są informacje o dokumentach:

- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru w Ustroniu Nierodzimiu, w rejonie ulic 
Katowickiej, Wiejskiej i Zagajnik,

- o  prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do 
w/w projektu.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu podlega 
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnie-
niem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia 
do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny od-
działywania na środowisko  –  stosownie do przepisu art. 39 
i art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - należy składać 
na piśmie do Burmistrza Miasta Ustroń, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 4 kwietnia 2022 r.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozosta-
wia się bez rozpatrzenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz 
Miasta Ustroń.

Zgodnie z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, na stronie BIP Urzędu 
Miasta Ustronia oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu, 
została zamieszczona informacja dot. przetwarzania danych oso-
bowych, zgodna z art.13 ust.1 i 2 RODO (stanowiąca załącznik 
nr 1 do Obwieszczenia).    Burmistrz Miasta Ustroń

        Przemysław Korcz 

O G Ł O S Z E N I E 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru w Ustroniu Nierodzimiu, w rejonie ulic Katowickiej, Wiejskiej i Zagajnik

6/2022/1/O

PŁEĆ:   kobieta   mężczyzna

WYKSZTAŁCENIE: podstawowe  zawodowe   średnie   wyższe

STATUS RODZINNY: samotny(a)  z małżonkiem(ą)  zamieszkujący(a) z dzieckiem

ANKIETA DLA SENIORÓW

W czym Rada Seniorów może być Tobie pomocna
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BURMISTRZ MIASTA USTROŃ
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA USTROŃ

Z niedowierzaniem przeczytaliśmy apel opublikowany w 5 
wydaniu Gazety Ustrońskiej z 3 stycznia br. podpisany przez 
14 mieszkańców naszej dzielnicy.

Jesteśmy mieszkańcami doliny Jaszowiec, dzielnicy Polana 
od dziesiątek lat, wielu z nas mieszka tutaj od pokoleń. Część  
z nas pamięta jeszcze czasy świetności dzielnicy Jaszowiec, 
wielu ze łzami w oczach patrzy na obecny jej stan, a w szcze-
gólności stan Domów Wczasowych, z których większość ledwo 
wiąże koniec z końcem, część jest zrujnowana czy też praktycz-
nie zniszczona i rozebrana. Niektórzy z nas należą również do 
Stowarzyszenia Jaszowiec, którego głównym celem są działania 
na rzecz rozwoju i dobra doliny.

Opublikowana w Gazecie Ustrońskiej koncepcja zabudowy 
części naszej dzielnicy, poprzedzona została, jak się dowiedzie-
liśmy na spotkaniach Rady Osiedla Polana, wieloletnią batalią 
Rady Miasta poprzedniej i obecnej kadencji oraz pracowników 
Urzędu Miasta o uchwalenie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego na tym obszarze. Uważamy, że inwesty-
cja ta jest niczym innym jak światełkiem w tunelu dla naszej 
dzielnicy na przywrócenie jej dawnej świetności. Przedstawiona 
wizualizacja absolutnie nie jest przesadną w wysokości, ani też 
w wielkości, pozostawia wokół obiektów znaczne tereny zielo-
ne, które będą najpewniej w piękny sposób zagospodarowane.

W zamieszczonej w Gazecie Ustrońskiej koncepcji zauważy-
liśmy również część basenową na parterze budynku hotelowego 
wraz z częścią zewnętrzną tego basenu. Nasze miasto cierpi 
z powodu braku basenu miejskiego, na ten temat zostało już 
wiele powiedziane, a realizacja tej części inwestycji będzie jego 
namiastką, atrakcją nie tylko dla gości hotelowych, ale również 
dla nas mieszkańców dzielnicy, mieszkańców Ustronia.

Wierzymy, iż planowana inwestycja będzie impulsem do roz-
woju naszej dzielnicy, że pojawią się firmy, które będą chciały 
inwestować nie tylko w istniejące obiekty noclegowe, ale przede 
wszystkim w zamknięte już od dwóch sezonów wyciągi Duża 
i Mała Palenica i zgodnie z uchwalonym MPZP wybudują na 
tych terenach niewielki, na potrzeby naszej dzielnicy ośrodek 
narciarski z atrakcjami letnimi. Brak wyciągów jest kolejnym, 
wielkim ciosem dla dzielnicy Jaszowiec. Jeżeli taka sytuacja 
będzie się utrzymywała przez następne lata będzie to miało 
wielki negatywny na nią wpływ.

Dzielnica Jaszowiec przez wiele lat była zapomnianą częś-
cią naszego miasta. Przez dekady nie było w niej inwestycji 
miejskich, nie było również inwestycji prywatnych. To co 
było wybudowane „za komuny” było eksploatowane do granic 
wytrzymałości.

W ostatnich latach dzięki inwestycjom miejskim w infra-
strukturę, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
pojawiła się nadzieja na inwestycje prywatne, mogące odwrócić 

fatalny dla Jaszowca bieg wydarzeń. Jako mieszkańcy nie wyob-
rażamy sobie, aby starania poprzedniej oraz obecnej Rady Miasta 
oraz wydane pieniądze poszły na marne, abyśmy przestraszyli 
istniejącego, jak się dowiadujemy z mediów inwestora.

Pragniemy zauważyć, że według obowiązującego prawa czas 
na składanie uwag do uchwalonych oraz uchwalanych MPZP 
minął i z tego co wyczytaliśmy w dokumentach umieszczonych 
na stronie Urzędu Miasta, nikt tego typu uwag w tym temacie 
nie wniósł. Nie możemy pozwolić na to, aby w imię „rzekomej 
ochrony” nasza dzielnica została ponownie zdegradowana.

Dziękujemy za dotychczasowy wysiłek i trzymamy kciuki za 
powodzenie inwestycji i dalszy rozwój naszej dzielnicy.

                                                  Stowarzyszenie „Jaszowiec”

LIST DO REDAKCJI

Po raz drugi zamieszczamy ankietę dla seniorów. Warto ją 
wypełnić i wskazać potrzeby starszych osób, dzięki czemu Rada 
Seniorów Miasta Ustroń będzie mogła zabiegać o ich zaspokoje-
nie. Ankiety, które są całkowicie anonimowe, można wrzucać do 
skrzynki podawczej w Urzędzie Miasta lub przynieść do naszej 
redakcji. Niestety do tej pory złożono tylko dwie ankiety, ale ich 
treść wskazuje na poważne problemy, z jakimi borykają się se-
niorzy. W jednej z nich czytamy: „Proszę o stworzenie w ramach 
istniejących Domów Seniora miejsc na jednodniowy pobyt osoby 
chorej. Ich opiekunowie (współmałżonkowie) często także bywają 
chorzy. Mają zlecone badania, jednodniowe pobyty w szpitalach, 
a nie mają z kim zostawić dziadka, męża, ojca”. Inny mieszkaniec 
Ustronia wskazał na problemy komunikacyjne. O tych i wielu 
innych sprawach bezpośrednio związanych z życiem seniorów 
będzie też można porozmawiać z przewodniczącym Rady Senio-
rów i zastępcami podczas spotkania. Szczegóły na str. 2.     (mn)

6/2022/3/R

ANKIETA DLA SENIORÓW
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Natalia i Grzegorz.                                                                            Fot. ze zbiorów własnych

NATALIA 
I GRZEGORZ 

Do Polski przyjechałam z Ukrainy  
z malowniczego miasta Tarnopol w sierp-
niu 2016 roku. Przybyłam tutaj, aby 
zmienić swoje życie i być może znaleźć 
miłość. Mojego przyszłego męża pozna-
łam przypadkiem rok później. Przyszedł 
na zakupy do jednego z wiślańskich 
sklepów, w którym wówczas pracowałam. 
Zaprosił mnie na randkę i tak to się zaczę-
ło. Po pięciu miesiącach postanowiliśmy 
wziąć ślub, który odbył się we wrześniu 
2018 roku. Razem jesteśmy już 4 lata,  
a naszemu życiu kolorów dodaje Oliwka, 
córka męża z pierwszego małżeństwa.  
Ja pracuję jako cukiernik, a Grzegorz two-
rzy piękne rzeźby w drewnie, jego prace 
to dla mnie arcydzieła sztuki. W naszej 
rodzinie nie ma czegoś takiego jak różnice 
kulturowe – ja czuję się bardzo dobrze 
w Ustroniu, a mój mąż lubi odwiedzać 
ze mną Ukrainę. Wszystkie święta, takie 
jak Boże Narodzenie, Wielkanoc czy 
Zielone Świątki obchodzimy podwójnie, 
taką mamy tradycję. Nasze małżeństwo 
oparte jest na szacunku, troszczymy się 
o siebie nawzajem. Zawsze panuje u nas 
spokój i zgoda. Z pełnym przekonaniem 
mogę powiedzieć, że moja rodzina jest 
moją fortecą. Mój ukochany mąż jest dla 
mnie wsparciem – ramieniem, na którym 
mogę się oprzeć. Los dał mi królewski 
prezent w postaci Grzegorza. Czuję się 
najszczęśliwszą kobietą na całym świecie 
i dziękuję Bogu za swoją rodzinę.

BEATA I MESUT
Mieszkamy w Ustroniu od 12 lat.  

Ja pochodzę z Bielska-Białej, mój mąż 
jest Turkiem. Początek naszej znajomości 
był dość wesoły, bo spotkaliśmy się w sto-
licy Podbeskidzia, w Klubie Studenckim. 
Ja byłam na urodzinach mojej koleżanki,  
a Mesut na urodzinach swojego kolegi 
poznanego podczas Erasmusa, czyli wy-
miany studenckiej, w ramach której przy-
był on do Polski. Przetańczyliśmy razem 
parę godzin i byliśmy sobą zauroczeni. Od 
tamtej pory spotykaliśmy się regularnie. 
Po pół roku od chwili poznania Mesut 
musiał wrócić do Turcji. Podjął tam pracę,  
a ja zostałam. Dopiero po roku pojecha-
łam do niego i poznałam jego rodzinę, 
która przyjęła mnie bardzo serdecznie. 
Mocne zainteresowanie Europejką wyka-
zywali również bliscy sąsiedzi – wszyscy 
mi się przyglądali, uśmiechali się do 
mnie, coś do mnie mówili, a ja nic nie 
rozumiałam, więc też po prostu się do nich 
uśmiechałam (tzw. „banan” nie schodził 
mi z twarzy). Przeżyłam w Turcji nieza-
pomniane chwile, bardzo rodzinne, był 
to czas poznawania, wspólnego biesia-
dowania, dzielenia się swoimi tradycja-
mi, „dotykania” innej kultury. Cudowne 
uczucie. Nie czułam się wyobcowana 
pomimo nieznajomości języka tureckie-
go. Mesut oraz jego rodzina otoczyli mnie 
szczególną opieką.Beata i Mesut.                                                                                Fot. ze zbiorów własnych   

MIŁOŚĆ BEZ GRANIC
Z okazji zbliżających się Walentynek – corocznego święta zakochanych, które dla 
jednych jest kolejnym zwykłym dniem w roku kalendarzowym, dla drugich okazją 
do obdarowania się drobnymi upominkami, a jeszcze dla innych swego rodzaju 
katorgą związaną z ciągłym i zarazem bezskutecznym poszukiwaniem swojej „dru-
giej połówki” – postanowiliśmy zapytać trzy pary o ich wspólną, miłosną historię. 
O tyle niestandardową, że międzynarodową. 
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Po powrocie do kraju ja wróciłam do swoich obowiązków,  
a mój przyszły mąż do swoich. Mesut musiał odbyć służbę woj-
skową, ponieważ służył w antyterrorystycznej jednostce. Nie 
mięliśmy ze sobą kontaktu przez ok. 8 miesięcy. Po jego wyjściu 
z wojska ustaliliśmy gdzie będziemy mieszkać i przez okres może 
roku przygotowywaliśmy się formalnie do przyjazdu Mesuta 
do Polski. Procedurę przeszliśmy pomyślnie. Tutaj wzięliśmy 
ślub, a wesele odbyło się w Turcji. Mamy szczęście mieć dwa 
domy, to dar. Jest nam razem dobrze, kochamy się i przyjaźnimy. 
Szanujemy swoje kultury, obchodzimy święta zarówno polskie, 
jak i tureckie, podróżujemy, uczymy się języków i ciągle siebie 
nawzajem. Według nas miłość nie ma granic i nie widzi różnic.

DOMINIKA I VIPIN
Ja jestem rodowitą ustroniaczką, natomiast mój mąż pocho-

dzi z Indii. Znajomi twierdzą, że nasza historia nadaje się na 
bollywoodzki film, ponieważ poznaliśmy się… przez Internet, 
a mianowicie na Instagramie. Po kilku miesiącach wymiany 
wiadomości i wielogodzinnych rozmów telefonicznych (które 
często kończyły się nieprzespanymi nocami ze względu na róż-
nicę czasu) postanowiłam samotnie polecieć do Indii, aby się 
poznać. Od czasu naszego pierwszego spotkania w tym pięknym 
państwie położonym w Azji Południowej jesteśmy nierozłączni. 
Trwa to już 3 lata. W tym czasie odwiedziłam wspomniany kraj 
kilkukrotnie. Podobno Indie albo się kocha, albo nienawidzi. Ja 
zdecydowanie należę do tej pierwszej grupy. Zakochałam się  
w hinduskiej kulturze, tamtejszych tradycjach i jedzeniu. Tam też 
pobraliśmy się w 2021 roku. Aktualnie mieszkamy we Wrocławiu. 
Porozumiewamy się po angielsku, a w międzyczasie „wrzuca-
my” słówka hindi i polskie, więc można powiedzieć, że staramy 
się uczyć wzajemnie naszych ojczystych języków. Uwielbiamy 
razem podróżować i poznawać nowe miejsca. Mamy podobne 
podejście do życia, świata i ludzi. 

    Opracowała: Edyta Kostka

Dominika i Vipin.                                        Fot. ze zbiorów własnych

WOŚP WCIĄŻ TRWA
W ostatnią niedzielę 

stycznia odbył się 30. Finał 
Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Emocje 
opadły, pieniądze z kwe-
sty zostały podliczone  
i przesłane do Fundacji, 
ale wcale nie oznacza to, 
że czas pomagania dobiegł 
końca. 1 lutego Miejski 
Dom Kultury „Prażaków-
ka” zdecydował o przy-
znaniu statuetki Nagrody 
Publiczności dla grupy 
przedszkolaków, której pra-
ca wykonana w ramach kon-
kursu „Mam WOŚP na oku” zostanie wylicytowana za naj-
większą kwotę na profilu Allegro ustrońskiego sztabu. Do 
14 lutego otwartych jest tam bowiem wciąż 39 (z 43) aukcji,  
z czego dzieła dzieci stanowią 16 licytowanych przedmiotów. 
W dalszym ciągu wylicytować można m.in.: trening z Adrianem 
Sikorą, grafikę Jánosa Balogh’a ze zbiorów Ireneusza Szarca, 
całodzienną sesję w SkillArt Studio Tatuażu i wiele innych. – Na 
ten moment wartość już zakończonych i wciąż licytowanych au-
kcji to ok. 12 000 zł. Niewykluczone, że uda nam się w tym roku 
zebrać dla WOŚP łącznie nawet 100 000 zł. – podaje Jacek Nieu-
rzyła, szef ustrońskiego sztabu. W celu bezpośredniego przejścia 
pod adres ze wspomnianymi licytacjami wystarczy zeskanować 
kod QR (powyżej) przy pomocy urządzenia mobilnego.

Podsumowując opisywaną akcję charytatywną, ogromnym 
faux pas byłoby nie wspomnieć o uczniu Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego nr 2, Oskarze Kozłowskim, który 30 stycznia 
zebrał największą kwotę spośród wszystkich 56 wolontariuszy. 
W jego puszcze wylądowało 3 617,50 zł. Warto jednak dodać, że 
ten siódmoklasista nie kwestował sam, ponieważ to, ze względów 
bezpieczeństwa, nie było dozwolone. Słowa uznania należą się 
więc również jego towarzyszom, koledze z klasy – Filipowi 
Ludorowskiemu oraz, o rok starszemu, Dawidowi Łuce. 

Ogrom pracy w przygotowanie całego wydarzenia włożyli 
pracownicy MDK: dyrektor Urszula Broda-Gawełek, była dy-
rektor Barbara Nawrotek-Żmijewska, Jacek Nieurzyła, Katarzyna 
Rymanowska, Katarzyna Woźniak, Renata Frolik, Agnes Nagy, 
Beata Jura, Paweł Chwastek, Wojciech Zubrzycki, Ryszard 
Szymkiewicz. W ustrońskim sztabie czynny udział, między in-
nymi przy wydawaniu identyfikatorów czy zliczaniu pieniędzy  
z kwesty oraz aukcji przeprowadzonych na rynku, wzięli: Patry-
cja Sanetra, Agnieszka Krutow, Marta Marianek, Natalia Czekan, 
Aleksandra Ciompa, Oliwia Malec, Wiktoria Sztyper, Jessica Bujok  
i Dariusz Szpernol.                                                Edyta Kostka

Oskar Kozłowski już po raz kolejny został wolontariuszem WOŚP.           
                                                                                   Fot. E. Kostka
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B IBLIOTEKA POLECA  
tel. 33-854-23-40 

www.biblioteka.ustron.pl
(katalog online)

Beata Ostrowicka, Katarzyna Kołodziej 
„O Lence, Antku i planowaniu” 

Dobrze jest mieć plan. Wtedy wiadomo, co robić. Lenka 
chce w przyszłości zostać znaną fotografką ptaków. Zwie-
dzi cały świat. Będzie robić niezwykłe zdjęcia, może uda 

jej się nawet sfotografować 
ptaka, którego jeszcze nikt ni-
gdy nie widział? Antek z kolei 
marzy o byciu kosmonautą, dla-
tego już teraz postanowił zadbać  
o kondycję. Planowanie jest pro-
ste, tylko… dlaczego Lenka jest 
ostatnio taka dziwna, jakby ją 
ktoś zaczarował? Seria „Poczytam 
ci, mamo” to bogato ilustrowane 
książki wyróżniające się dużą 
czcionką i tematyką bliską dzie-
ciom. Polecamy dla początkują-
cych czytelników!

David Cicurel 
„Escape Quest. Arséne Lupin rzuca wyzwanie”

Przeżyj przygodę! Rozwiąż zagadki! Ucieknij z zastawionych pułapek! Nowa generacja 
interaktywnych powieści. „Escape Quest” to  seria gamebooków, w których ty jesteś głów-
nym bohaterem. Będziesz musiał podejmować decyzje, rozwiązywać tajemnicze zagadki 

i wydostawać się z zastawionych pułapek. Rozwiązaniem 
łamigłówek jest numer strony, na którą musisz się udać, żeby 
kontynuować opowieść. Zadania będą wymagały logicznego 
myślenia, wyciągania wniosków, spostrzegawczości czy krea-
tywnego podejścia typu „out of the box”. Użyj specjalnych 
zakładek, przekręcaj i zaginaj strony, rozszyfruj kody i znajdź 
ukryte wskazówki. „Escape Quest” przedstawia ciekawą  
i wciągającą historię, która zachęca do rozwiązywania kolejnych 
zagadek i dokonywania postępów w grze. Podpowiedzi oraz 
rozwiązania są zaszyte na ostatnich stronach każdego tomu. 
Graj sam lub z rodziną. „Escape Quest” jest przeznaczony do 
samodzielnej zabawy, ale czasem przyda się pomoc rodziny czy 
znajomych. Możecie wspólnie główkować nad zadaniami oraz 
dzielić się wrażeniami z gry. Wybierz swoją własną przygodę.

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.

USTROŃSKIE FERIE 
W najbliższy poniedziałek rozpoczną się w naszym wojewódz-
twie ferie i potrwają do 27 lutego. Poniżej przygotowaliśmy 
przegląd atrakcji i wydarzeń, z jakich skorzystać będą mogli 
w Ustroniu dzieci, młodzież i dorośli. 

13.02 – XXI Zawody Narciarskie o Maskotkę Ustronia (Kolej 
Linowa Czantoria), godz. 10.00; warsztaty bachaty z Dante Dance 
w MDK „Prażakówka”, 14.30-17.30 

14.02 – Walentynki na Stoku (Kolej Linowa Czantoria), godz. 
8.00-16.00 

14-18.02 – Ferie z „Prażakówką”, dzieci: 8.00-13.30 (warsztaty 
ruchowo-artystyczne, tworzenia biżuterii, artystyczne – maski 
karnawałowe, lukrowania pierników, teatralne, sztuk magicz-
nych); młodzież: 16.00-18.00 (warsztaty tworzenia biżuterii, 
teatralne, taneczne); obowiązują zapisy

19.02 - warsztaty kreatywne z Dagmarą Chorobą z „ChorDa-

RECYKLING wspólny interes

• Do sklepu chodzę tylko z listą zakupów 
i własną torbą (oszczędzam żywność  
i opakowania). 
• Segreguję odpady, aby jak najwięcej 
można było wykorzystać w recyklingu. 
• Robię własny recykling – zagospoda-
rowuję odpadki bio na nawóz do ogrodu 
(kompost) lub do doniczek z kwiatami, 
przerabiam skórki z jabłek na ocet jabłko-
wy, z kawowych fusów robię peeling itp.
• Daję drugie życie rzeczom, bo wykorzy-
stuję zużyte opakowania do przechowy-
wania, europalety przerabiam na meble, 
opony na huśtawki, szklane słoiki wyko-
rzystuję do przechowywania artykułów 

spożywczych, a słoje zdobię i robię z nich 
wazony lub inne naczynia.
• Oszczędzam wodę, energię elektryczną 
i gaz w gospodarstwie domowym.
• Używam mniej chemicznych środków 
czystości, które zastępuję naturalnymi (jak 
soda oczyszczona, ocet, kwasek cytryno-
wy, sól, boraks).
• Kupuję produkty lokalne i pakowane 
w materiały przyjazne środowisku. Na 
naszym targowisku kilku rolników przy-
wozi luzem własne jarzyny i owoce, które 
można pakować w swoje siatki.
• Zwracam uwagę na opakowania i kupuję 
tak, aby było ich jak najmniej, szczególnie 

 DEKALOG EKOLOGICZNY

plastiku. Kupuję chleb i produkty na wagę 
i wkładam je do własnych opakowań.
• Elektrośmieci o niewielkich wymiarach 
i baterie wrzucam do specjalnych pojemni-
ków, które znajdują się w niektórych skle-
pach np. w „Biedronce” i w „Beskidzie” 
lub zanoszę na PSZOK.  
• Myślę ekologicznie, wyrabiam sobie 
nawyki, żeby wszystkie powyższe zasady  
stały się zwykłą częścią naszego lepszego 
życia.

To tylko niektóre przykłady ekologicz-
nych przykazań, każdy musi realizować 
je indywidualnie. Życzymy wytrwałości 
we wszystkich planach, które pomogąś 
zachować zdrowie i stać się bardziej świa-
domym człowiekiem.    

       Opracowanie: Lidia Szkaradnik

PYTANIE KONKURSOWE NR 1:

Gdzie w naszym mieście 
można przekazać baterie?   

Odpowiedź (tak jak rozwiązanie krzyżówki) wy-
syłamy pocztą, mailem, przynosimy na karteczce 
do redakcji albo wrzucamy do pudełka w holu 
budynku biblioteki, gdzie mieści się redakcja. Na 
rozwiązania oczekujemy do 18 lutego.*

Dokonując stale wyboru w codziennych sprawach decydujemy o losach środowiska na-
turalnego, toteż postępujmy w tej dziedzinie tak, by świadomość ekologiczna i postawa 
jaką reprezentujemy była godna naśladowania. A zatem prezentujemy opracowany na 
potrzeby tej rubryki, cieszącej się dużym zainteresowaniem, zestaw dziesięciu ekolo-
gicznych wyzwań, które naprawdę łatwo wprowadzić w czyn. Mamy nadzieję, że coraz 
liczniejsze grono osób przekona się do tych oczywistych poczynań na co dzień. 

gaArt” (Domek Pracy Twórczej/Muzeum Ustrońskie); godz. 
zajęć: 10.00, 11.15 lub 12.30; obowiązują zapisy 25.02 – III 
Zimowe wejście na Czantorię w krótkich gaciach (Kolej Linowa 
Czantoria) – impreza charytatywna

do 27.02 – Beksiński w Ustroniu – malarstwo (wystawa), 
Muzeum Ustrońskie; Ustroński Jarmark Zimowy, rynek, godz. 
11.00-18.00 w weekendy

W zawodach narciarskich udział brać mogą dzieci z roczników 
2018-2012. Nie ma opłaty wpisowej. Koszt warsztatów bachaty to 
55zł solo/99zł para (do 10.02.2022) i 70 zł solo/120zł para (w dniu 
warsztatów). Walentynki na stoku to oferta 2 karnety całodzienne 
w cenie 120 zł zamiast 240 zł (+ herbata gratis). Ferie w MDK 
kosztują: 260 zł (dzieci) i 100 zł (młodzież). Wstęp na wystawę 
Beksińskiego to 20 zł (bilet normalny) i 15 zł (bilet ulgowy). 
Warsztaty w „ChorDagaArt” kosztują 20 zł (grupy 6-osobowe). 
Codziennie otwarty jest również Dworzec Dobrych Myśli ze swoją 
największą w Europie kolekcją misiów (normalny 15 zł, ulgowy 
12 zł). O feriach w Bibliotece Miejskiej piszemy na str. 3.  (eko)

* Wysyłając rozwiązanie zgadzasz się na przetwarzanie twoich danych osobowych na potrzeby konkursu. Twoje dane będą przetwarzane tylko przez czas trwania konkursu. Administratorem twoich danych jest Gazeta Ustrońska z siedzibą w Ustroniu, 
ul. Rynek 4. Masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
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W dawnym Ustroniu

Przy ustrońskim stole
Mrożonki 

na zimowe dania
Ostatnio znajoma nazywając mnie ekomaniaczką zapytała: „Jak  

radzę sobie, skoro zimą nie mam własnych darów natury?” Na to 
odpowiedziałam, że mam pod dostatkiem owoców z działki w po-
staci mrożonek (zwłaszcza jagodowych), a ziemniaki, marchew, 
dynię i seler kupuję od zaprzyjaźnionych rolników. Co prawda 
zasoby już im się kończą, więc nieco warzyw także mrożę na chu-
dy przednówek. Mrożenie jest przecież jednym z najzdrowszych 
sposobów przechowywania żywności z zachowaniem wszelkich 
wartości odżywczych, smaku i aromatu, co potwierdza również 
literatura naukowa, podkreślając, że te warzywa i owoce są bar-
dziej wartościowe niż przechowywane od jesieni w chłodniach 

i magazynach. Wiadomo, najlepsze są świeżo zebrane, ale taki 
mamy klimat, więc warto coś zostawić sobie na zimę. 

Zestawy mrożonek  mają sporo atutów, bo można je wykorzy-
stać do przygotowania pełnowartościowych zup lub innych dań. 
Warzywa wystarczy podsmażyć na niewielkiej ilości oleju, dodać 
do nich przyprawy i podawać z ryżem lub makaronem. Wiele 
zestawów mrożonek sprawdzi się do przyrządzania gotowych do 
spożycia różnych zup w kilka minut. Wystarczy tylko wrzucić je 
do bulionu  lub wrzącej wody i chwilę gotować. Z kolei mrożone 
owoce świetnie nadają się do  przygotowania koktajli i deserów 
lub wypieków. 

Mrożonki można nabyć w każdym sklepie spożywczym i są one 
sporym ułatwieniem, zwłaszcza dla osób pracujących i codziennie 
gotujących obiady, bo nie ma potrzeby mycia, obierania, a nawet 
krojenia warzyw. W okresie zimowym codzienna dieta zawiera 
najczęściej mniej jarzyn i owoców, więc warto na tę porę mrozić 
je latem, w okresie największej koncentracji witamin i składni-
ków mineralnych. A zatem zachęcam do polubienia mrożonek, 
zwłaszcza w mroźne dni, gdy o świeżych ekoowocach można 
tylko pomarzyć.                                               Lidia Szkaradnik

W tym tygodniu przedstawiam kolejną fotografię z przebo-
gatych zbiorów kolekcjonera Bronisława Miecha. Utrwalono 
na niej kondukt pogrzebowy, podążający od strony Hermanic 
do kościoła ewangelickiego (co wynika z pozostałych zdjęć 
z tego cyklu). Na pierwszym planie prezentuje się konkordia, 
czyli fabryczny wóz pogrzebowy, przybrany stosownie do oka-
zji. Zdjęcie zostało wykonane na początku lat 70. XX w., już 
po śmierci słynnego woźnicy obsługującego ów powóz, czyli 
Jerzego Chodury (1887-1970). W tle, po prawej stronie, podzi-
wiać możemy budynek konsumu werkowego, należącego do 
grona cennych obiektów,  dzięki którym w dolnym Ustroniu do 
dziś panuje klimat założenia industrialnego. Historia konsumu 
sięga 1867 r. Powstało wówczas Stowarzyszenie Spożywców 
w Ustroniu, którego pierwszym prezesem był inż. Emil Kuhlo, 

hutmistrz w Arcyksiążęcym Zakładzie Budowy Maszyn, funk-
cjonującym w miejscu późniejszej Kuźni. Działalność Stowa-
rzyszenia skoncentrowała się na budowie konsumu fabrycznego, 
oddanego do użytku na przełomie lat 1870/1871. Robotnicy 
mogli w nim nabyć na kredyt najpilniejsze artykuły, przede 
wszystkim żywnościowe, za które należność regulowano przy 
wypłacie. Konsum dostarczał solidnych i tańszych  towarów, 
dzięki czemu kadra pracownicza mogła godniej żyć i porządniej 
się ubierać. Do spółdzielni trafiały ponadto nieco egzotyczne 
produkty, dostarczane do Ustronia między innymi przy okazji 
wysyłania na Węgry pługów parowych, które mniej lub bardziej 
sprawiedliwie dzielono pomiędzy robotników. Oprócz sklepu  
w opisywanym obiekcie znajdował się bar z jadłodajnią, przez 
co znany był on bardziej jako kantyna robotnicza. Jak widać, nie 
tylko tradycje uzdrowiskowe, ale również działalność spółdziel-
czą Ustroń zawdzięcza przemysłowi. A może Czytelnikom uda 
się rozpoznać osoby uczestniczące w prezentowanej na zdjęciu 
smutnej uroczystości?                    Alicja Michałek 

                                                                 Muzeum Ustrońskie
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– Dyrektor Muzeum Ustrońskiego Magdalena Lupinek wykazała się 
wielką determinacją, żeby ściągnąć Beksińskiego – podkreślał dyrek-
tor Muzeum Historycznego w Sanoku dr Jarosław Serafin. Magdalena 
Lupinek potwierdza, że wystawę poprzedziły przygotowania zarówno 
formalne i organizacyjne, jak i finansowe.                  Fot. M. Niemiec

Rozmowa z dyrektorem 
Muzeum Historycznego w Sanoku 

dr. Jarosławem Serafinem
 

Ile prac Zdzisława Beksińskiego posiada Muzeum Historyczne 
w Sanoku i komu wypożycza kolekcję?
Na mocy testamentu weszło w posiadanie kolekcji liczącej ponad 
5 tys. prac. Na tę liczbę składają się i najsłynniejsze obrazy olejne 
z różnych okresów życia, ale i inne formy twórczości plastycznej, 
od rysunku począwszy, poprzez fotografie artystyczne, grafiki 
komputerowe aż po prace małego Zdzisia, przechowywane przez 
jego mamę, które trudno traktować jako świadomą twórczość. Jest 
to bardzo bogaty zbiór i oczywiście ze względu na ograniczenia 
przestrzenne muzeum nie jest w stanie wystawiać w stałej ekspo-
zycji wszystkich. Spora część znajduje się w magazynach i służy 
promocji Beksińskiego podczas wystaw czasowych w różnych 

miejscach. Z reguły organizowane są one w dużych galeriach, 
ale bywa że i w mniejszych ośrodkach. Wtedy decyduje status 
miejscowości…
…albo determinacja dyrektora?
Nie ukrywam, że Ustroń jako popularny kurort turystyczny sta-
nowi okno wystawiennicze na świat Beksińskiego, jednocześnie 
zachęcające do odwiedzenia najważniejszego miejsca dla dorobku 
artysty, czyli Muzeum w Sanoku. Ale tak, determinacja pani dy-
rektor Muzeum Ustrońskiego również miała znaczenie. Wykazała 
się dużą determinacją, ale i starannością, by spełnić wszelkie 
wymagania i godnie zaprezentować dzieła. 
Czy sprawdzacie Państwo placówki, do których mają trafić 
dzieła Beksińskiego, czy stawiacie jakieś warunki?
Najważniejsze są dla nas względy bezpieczeństwa i jeśli w tej 
kwestii spełnione są warunki, negocjujemy dalej. Prace Beksiń-
skiego mają realną wartość, olbrzymią wartość, a kto śledzi 
ostatnie aukcje sztuki, ten ma świadomość, że wartość ta wciąż 
rośnie i to bardzo dynamicznie. 
Czy sanockie Muzeum sprzedaje obrazy Beksińskiego?
Nie.
A kupuje?
Kupowałoby, gdyby nie sukces komercyjny Beksińskiego. Ostat-
nie skoki cen sprawiły, że nasze możliwości zakupowe spadły 
do zera. 
Może już nie potrzeba więcej, jeśli ma się kilka tysięcy prac?
Zawsze chciałoby się więcej. Są na rynku obrazy tak wspaniałe, 
że pragnąłbym je mieć w zbiorach Muzeum w Sanoku. Na rynku 
aukcyjnym zaczęły się pojawiać obrazy Beksińskiego z owianej 
aurą tajemniczości kolekcji japońskiej. Obrazy z tej kolekcji, 
głównie z okresu fantastycznego, zostały zakupione w 1990 r. 
w Galerii Piotra Dmochowskiego w Paryżu i miały stanowić 
trzon kolekcji Muzeum Sztuki Wschodnioeuropejskiej w Osace. 
Japońska świątynia sztuki Beksińskiego wkrótce po otwarciu 
została jednak zamknięta, zaś wszelki ślad po cennych dziełach 
zaginął. W 2018 roku kolekcja została odnaleziona przez Dom 
Aukcyjny Agra-Art, a dzięki jej powrotowi do Polski uzupełniona 
została luka w dorobku jednego z najbardziej rozpoznawanych 
polskich artystów. Każdy miłośnik Beksińskiego chciałby kupić 
obraz z tej kolekcji. 
Czy wiadomo ile prac stworzył Beksiński? Ile ich jest poza 
pana Muzeum?
Jeżeli chodzi o obrazy, bo to można precyzyjnie określić, to te, 
które znajdują się w Muzeum w Sanoku, w kolekcji Piotra i Anny 
Dmochowskich, w ekspozycji Nowohuckiego Centrum Kultury 
w Krakowie nie stanowią nawet połowy dorobku twórczego 
Beksińskiego. Można zatem powiedzieć, że większa część dzieł 
znajduje się w rękach prywatnych w Polsce i na świecie. 
Ma się wrażenie, że nie odchodził od sztalug?
Był niezwykle płodnym artystą, a predystynowało go do tego 
usposobienie. Był domatorem, był ukierunkowany na sztukę 
już od najmłodszych lat i był niezwykle pracowity, spędzał nad 
swoimi dziełami kilkanaście godzin dziennie. Wiesław Banach – 
najlepszy znawca twórczości Beksińskiego, twórca jego kolekcji  
w Sanoku, wieloletni dyrektor Muzeum Historycznego –  szacuje, 
że spod pędzla Beksińskiego wyszło 800-1000 obrazów olejnych, 
a więc tych najbardziej wymagających i czasochłonnych prac. 
Przed wejściem do Muzeum Historycznego stoi tablica, na 
której czytamy wypowiedź Beksińskiego: „Ogólnie jednak 
uchodziłem za zakałę miasta”. Mimo to w 2001 roku napisał: 
„Na wypadek mej śmierci czynię jedynym swym spadkobiercą 
Muzeum Historyczne w Sanoku.”
No tak, ale dokończmy wypowiedź, która dalej brzmi: „Wiele lat 
później pokazano mnie kilka razy w telewizji, więc przeszedłem 
do lokalnej kadry narodowej i dziś uważany jestem już nie za 
zakałę, lecz chlubę miasta.” W warunkach miasta na peryfe-
riach, które nie miało wielkich tradycji artystycznych, Beksiński  
w latach 60. wraz ze swoimi awangardowymi zachowaniami, 
uchodził za ekscentryka. Jego stosunek do Sanoka ewoluował 
i również stosunek sanoczan do Beksińskiego się zmieniał aż 
uległ kompletnemu przeobrażeniu. Obecnie można mówić, że  
z pełną świadomością sanoczanie traktują go jako najważniej-
szego obywatela miasta. Jednak już w latach 70. i 80. po wy-
prowadzce z Sanoka, w miarę jak zyskiwał renomę i pozycję na 
rynku sztuki, stawał się również wizytówką miasta. 
Dziękuję za rozmowę.                 Rozmawiała: Monika Niemiec

NAJCENNIEJSZA WYSTAWA

KONKURS
STAWKA WIĘKSZA NIŻ KUBEK

Pod takim hasłem ogłaszamy drugi konkurs ekologiczny. Staw-
ką – kształtowanie postaw ekologicznych, popularyzacja wiedzy 
o sposobach powtórnego wykorzystywania odpadów, zwiększenie 
efektywności recyklingu w mieście. Kubek – nagrodą dla osób, 
które odpowiedzą prawidłowo na pytania zadawane pod artyku-
łami z cyklu „Recykling – wspólny interes” (w tym numerze na 
str. 10). Zasady podobne do krzyżówkowych. Wysyłamy odpo-
wiedź pocztą, mailem, przynosimy na karteczce do redakcji albo 
wrzucamy do pudełka w holu budynku biblioteki, gdzie mieści 
się redakcja. Wpisujemy odpowiedź, imię, nazwisko i adres. 
Osoba wylosowana będzie mogła wybrać jeden z wyjątkowych 
kubków.                                                             Monika Niemiec

(dok. ze str. 1)
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Od lewej stoją: trenerka Kamila Waliczek, Iga Uciecha, Eliza Żebrowska, Maja Sikorska, Klau-
dia Cieślar, Blanka Niemczyk, Klaudia Kolarczyk, Julia Wandzel, Oliwia Sobieralska, Antonina 
Greń, Milena Niesyt, Klaudia Cieślar, Estera Ząber, Zofia Pawlus, burmistrz Przemysław Korcz, 
Zuzanna Madeja, Sara Ząber, trener Rafał Filipczyk, Hanna Gabryś. Na zdjęciu nieobecna tre-
nerka Marcelina Strządała.                                                                      Fot. Rafał Kurianowicz

Podopieczne trenerki Marceliny Strzą-
dały umiejętnościami i wolą walki nie 
ustępowały nielicznym w tym dniu 
starszym chłopcom (mieszane składy), 
czego dowodem był niezwykle zacięty  
i wyrównany ostatni mecz Washington 
Wizards/T.R.S. „Siła” Ustroń kontra 
Charlotte Hornets/Team Lipowa Lipo-

GRA W AMERYKAŃSKIM STYLU

TBS w Ustroniu Sp. z o.o. prosi osoby zainteresowane najmem 
lokali mieszkalnych o aktualizację ankiet złożonych w ostatnich 
latach. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 508 265 110.

BUDUJEMY DLA WAS

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ustroniu Sp. z o.o.
ul. Konopnickiej 23 B, 43-450 Ustroń

wa (16:10). Wcześniejsze zwycięstwa 
należały niestety do gości: Washington 
Wizards/T.R.S. „Siła” Ustroń – Miami 
Heat/Basket Hills Bielsko-Biała (10:29) 
i Washington Wizards/T.R.S. „Siła” – At-
lanta Hawks/MKS Czechowice-Dziedzice 
Ustroń (13:24). Warto dodać, że drużyna 
gospodarzy składała się z najmłodszego 

W minioną sobotę w hali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 odbyły się rozgrywki 
Ligi Junior NBA (Jr. NBA League), których gospodarzem było T.R.S. „Siła” Ustroń. 
Turniej zdominowały dziewczyny, ponieważ grały drużyny Dywizji Southeast 
(oryginalna nazwa dywizji NBA), składające się w dużej mierze właśnie z przed-
stawicielek płci pięknej. 

6/2022/4/R

zespołu w całej lidze (dziewczyny urodzo-
ne w 2011, 2012, 2013), a w pozostałych 
drużynach grały osoby z rocznika 2009.

W wydarzeniu udział wziął również bur-
mistrz Przemysław Korcz, który przywitał 
wszystkich zebranych oraz życzył udanej 
rywalizacji. Domowe wypieki dla uczest-
ników przygotowali rodzice młodych 
adeptów koszykówki, natomiast pamiąt-
kowe „słodkie statuetki” dla najbardziej 
wartościowych graczy (MVP – most va-
luable player) ufundowali organizatorzy, 
którymi oprócz wspomnianych już SP1 
oraz „Siły”, byli również Miasto Ustroń  
i Projekt Basket Polska. Statuetki, w myśl 
wartości Jr. NBA, przyznano jednak nie 
najlepszym zawodniczkom i zawodni-
kom, ale rozlosowano wśród wszystkich 
uczestników turnieju. Program Jr. NBA 
ma na celu rozwijanie pasji do opisywanej 
gry u chłopców i dziewcząt w wieku od 
6 do 14 lat. 

– Turniej Junior NBA to cudowna przy-
goda dla naszego stowarzyszenia. Całość 
zaczęła się draftem, już w listopadzie, 
wówczas odbyło się losowanie drużyn 
NBA, a także specjalny trening dla ka-
pitanów pod okiem sprowadzonych do 
Katowic trenerów z najlepszej ligi świata 
– mówi koordynator sekcji koszykówki 
w Ustroniu, Rafał Filipczyk. – Zdecy-
dowaliśmy się na udział w rywalizacji  
z naszym młodszym składem, ponieważ 
dla nas każdy mecz jest na wagę złota. 
Mamy określony cel i powoli do niego 
dążymy! Sprowadzenie namiastki NBA 
do Ustronia to dla nas nie lada wyczyn. 
Medialnie jest to bomba marketingowa, 
a w dodatku dziewczyny mogą ogrywać 
się ze starszymi rocznikami. Nie zwycię-
stwo jest najważniejsze w tej rywalizacji, 
ale dobra i udana zabawa – dodaje.(eko) 

SPARINGOWE 
NIEPOWODZENIA
Przygotowania do rundy wiosen-

nej sezonu 2021/22 trwają w najlepsze. 
Ostatniej soboty stycznia piłkarze Kuź-
ni Ustroń rozegrali czwarty mecz kon-
trolny, kiedy to zmierzyli się na wy-
jeździe z Ruchem Radzionków, który  
w latach 1998-2001 występował w eks-
traklasie. Aktulanie popularne „Cidry” 
zajmują drugie miejsce w czwartej lidze. 
Miejscowi pewnie pokonali podopiecznych 
trenera Jana Furlepy, strzelając im aż pięć 
bramek, nie tracąc przy tym ani jednej. 
Piątego lutego ustrońscy zawodnicy zagrali 
z występującym jeden poziom rozgryw-
kowy niżej Tempem Puńców. Lepiej ten 
mecz zainaugurowali nasi czwartoligowcy, 
bowiem w czwartej minucie bramkarza 
rywali pokonał Tomasz Gomola. Przyjezdni 
odpowiedzieli strzeleniem dwóch goli, jed-
nak tuż przed przerwą do wyrównania do-
prowadził Daniel Dobrowolski. Po zmianie 
stron strzelona została tylko jedna bramka, 
jednak cieszyli się z niej przyjezdni, którzy 
tym samym wygrali 3:2. Podopieczni szko-
leniowca Jana Furlepy rozegrali tej zimy już 
pięć spotkań kontrolnych i we wszystkich  
z nich musieli uznać wyższość rywali. (acz)

5 lutego drużyna żaków Kuźni pod wodzą trenera Tomasza Jaworskiego rozegrała sparing  
z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Była to bardzo dobra okazja do sprawdzenia swoich umiejętno-
ści. Mecze były ciekawe, a co najważniejsze padło bardzo dużo bramek.               Fot. KS Kuźnia 
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www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY – USTROŃ. 33-854-
53-98.

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

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

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

Rehabilitacja domowa. Ma-
saże lecznicze. Terapia ma-

nualna punktów spustowych. 
Zadzwoń - przyjadę. 663-224-
499.

Zielony Sklep zielarsko-me-
dyczny (irydologia, naturo-
terapia, indywidualny dobór 
ziół). Ustroń, Daszyńskiego 16  
(w podwórzu) 33 854-19-62.

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

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

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

POD STAŁĄ KONTROLĄ
W „Domu Ludzi Bezdomnych” przy parafii pw. Dobrego Pasterza 

w Polanie w czasie mrozów chronią się ci, którzy nie mają dachu 
nad głową. Jest ich tam w ostatnich dniach około czterdziestu. 
Czasami przebywają jedną noc, czasem zostają na dłużej. Tam 
też kierowani są przez inne instytucje, jak Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej czy Straż Miejską. Jest ciepło, można się posilić. 
Proboszcz parafii Dobrego Pasterza ks. Alojzy Wencepel apeluje 
do wszystkich  o pomoc. Potrzebny jest opał, jedzenie, ale także 
ubrania, a w szczególności czapki, rękawice, bielizna, buty zimo-
we. Dary można przywozić bezpośrednio do parafii lub wcześniej 
skonsultować się z ks.  A. Wenceplem

ŻYJE I FUNKCJONUJE
4  lutego  rozpoczął  się  cykl  dorocznych zebrań  sprawozdaw-

czych  ustrońskich  jednostek  Ochotniczej  Straży  Pożarnej. Tego 
właśnie  dnia,  jako  pierwsza,  swe  zebranie miała OSP Ustroń 
Centrum. Prezes jednostki  Bogusław  Uchroński  otwierał  zebra-
nie  i  witał  gości:  naczelniczkę Wydziału Spraw Obywatelskich   
i  Zarządzania  Kryzysowego  UM  Alicję  Żyłę,  przewodniczącego 
Rady  Miasta  Stanisława  Malinę,  prezesa strażaków  z  Lesznej  
w  Czechach  Kazimierza Lipkę, przedstawiciela  Państwowej 
Straży Pożarnej Jerzego Lazara. Prowadzenie  obrad  powierzo-
no  druhowi  Franciszkowi  Żyle.  Był  to  swoisty jubileusz,  bo   
F.  Żyła  prowadził  zebranie sprawozdawcze po raz dziesiąty. Spra-
wozdanie  z  działania  zarządu  w  minionym  roku  przedstawił  
prezes  B. Uchroński.

MROŹNA RYWALIZACJA
W sobotę 4 lutego na bulwarach nad Wisłą rozegrano Otwarte 

Mistrzostwa Ustronia w Sprintach Narciarskich. Biegano techniką 
klasyczną. Trasy wytyczone zostały w miejscu, gdzie odbywają się 
zajęcia Ustrońskiej Szkoły Narciarstwa Biegowego, czyli przy stacji 
benzynowej na Brzegach. – Trasy przygotowaliśmy w piątek wieczo-
rem w trzaskającym mrozie – mówi organizator Andrzej Nowiński. –
Stare trasy zasypaliśmy śniegiem, by dobrze przygotować nowe tory 
na sobotę. Tu szczególne podziękowania dla Kolei Linowej „Czan-
toria” i prezesa Czesława Matuszyńskiego, za pomoc i służenie nam 
ratrakiem. Nie można marzyć o zorganizowaniu porządnie takich 
zawodów bez profesjonalnych urządzeń. Poza tym potrzeba ludzi do 
samego przeprowadzenia zawodów, sędziów na trasie, obsługi bufe-
tu. Wszyscy pomagający to zaprzyjaźnieni z nami biegacze z Ustroń-
skiej Szkoły Narciarstwa Biegowego.                    Wybrała: (lsz) 

10 lat temu - 9.02.2012 r.

OGŁOSZENIA DROBNE

Yeti?                                                                        Fot. M. Niemiec

6/2022/5/R

DYŻURY APTEK
 Dyżur w godzinach 8.00-20.00 

Apteki dyżurujące w niedziele i święta: 
12.02    Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
13.02    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.

1.12-27.02    Wystawa prac Zdzisława Beksińskiego, Muzeum  
	 	 	 	 	 	 		Ustrońskie (bilety: normalny 20zł, ulgowy 15zł)
12.02 godz. 19.00   Aquartet – kwartet smyczkowy, satyryczno-roman- 
        tyczny koncert walentynkowy	(impreza	biletowa- 
	 	 	 	 	 	 		na),	MDK	Prażakówka
13.02 godz. 10.00   XXI Zawody Narciarskie o Maskotkę Ustronia, Kolej	 
	 	 	 	 	 	 		Linowa	Czantoria
8.02 godz. 17.00   Pan Magiczny Show, (impreza biletowana), MDK 
	 	 	 	 	 	 		Prażakówka
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
4.03 godz. 17.00   Koncert dla Babci i Dziadka, MDK	Prażakówka
12.03 godz. 19.00   Koncert o kobietach (nie) tylko dla kobiet, Magda- 
        lena Kumorek (impreza	biletowana)
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50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) rzeka we Francji i Niemczech, 8) gatunek lite-
racki, 9) jej skutkiem L-4, 10) chóralne brzmią w ustrońskich 
kościołach, 12) skoczny taniec ludowy, 14) wybitny polski 
matematyk, 15) ognik nadziei, 16) w drzwiach zamykanych na 
kłódkę, 19) arabskie województwo, 22) polski herb szlachecki, 
23) sportowy czasomierz, 24) jasnożółty pierwiastek piękności.
PIONOWO: 2) stolica polskiej piosenki, 3) wiedza tajemna, 
4) Adam zdrobniale, 5) wieś estońska w prowincji Hiuma, 
6) bicze z gałązek wierzbowych na Wielkanoc, 7) atrybut 
plotkarki, 11) posypuje oblodzone drogi, 13) mierzy ciśnienie 
atmosferyczne, 17) spanie pod gołym niebem, 18) dla VIP-ów 
w teatrze, 20) z niej benzyna, 21) męska klatka piersiowa.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 17 lutego.

 Rozwiązanie Krzyżówki z Nr 4
OSTRY LUTY BLISKO

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.
 

KĄCIK SZACHOWY
6/2022/2/O

Mat w dwóch posunięciach.                        

Mokate	pobudza	myślenie!

Rozwiązanie z GU nr 4: Se5

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Krzysztof Plinta z Ustronia, 
ul. Katowicka. Zwycięzcę zapraszamy po nagrodę po wcześniejszym 
umówieniu się telefonicznie. 

Nie taki dawny Ustroń, 2005 r.                      Fot. M. Niemiec

Pean na Dzień Zakochanych
Za oknem mroźna zima szaleje, 
wicher śnieg rozrzuca wokoło

A ja patrzę na ten obraz przez szybę 
i jest mi doprawdy wesoło.

Nucę serenady od samego rana, 
bo kocham i jestem kochana!

Jak to cudownie spotkać człowieka, 
na którego z tęsknotą się czeka…
Upajam się tą chwilą z radością, 
oczekuję na spotkania z lubością

I mam taką myśl nieodpartą: 
Dla miłości zawsze przecież żyć warto!

Ewa
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DOBRY CZAS JUNIORÓW

JUNIORZY MŁODSI 

1 SPR Górnik I Zabrze 12 36 521:212
2 KS Viret CMC Zawiercie 13 33 383:308
3 UKS 31 Rokitnica Zabrze 11 30 328:221
4 MKS Olimpia Piekary Śląskie 11 21 345:296
5 SPR Górnik II Zabrze 11 18 346:274 
6 MKS Ustroń 13 18 314:335
7 SPR Grunwald Ruda Śląska 14 11 374:435
8 HC Husaria Lubliniec 14 9 289:399
9 MKS Wiry Siódemka Mysłowice 11 7 259:364
10 MKS Imielin 11 0 151:443

W ostatnich tygodniach z dobrej stro-
ny prezentują się najmłodsi ustrońscy 
piłkarze ręczni, a więc juniorzy młodsi. 
Nasi rodzimi adepci szczypiorniaka pięt-
nastego stycznia rozegrali pierwszy mecz  
w tym roku, kiedy to na wyjeździe zagrali 
z Viretem Zawierciem. W pierwszym 
spotkaniu lepsi byli zawiercianie, którzy 
wygrali jedenastoma bramkami. Obraz 
gry w rewanżu był diametralnie inny, 
bowiem od pierwszej do ostatniej minuty 
wynik oscylował w okolicach remisu,  
a o rezultacie zadecydowały ostatnie se-
kundy. Ostatecznie o jedno trafienie lepsi 
okazali się być gospodarze, kórzy wygrali 
23:22 (13:10). Pomimo porażki nasi ro-
dzimi piłkarze ręczni zaprezentowali się z 
dobrej strony, co napawało optymizmem 
przed kolejnym meczem. Czwartego lu-
tego MKS Ustroń podejmował Olimpię 
Piekary Śląskie, która w ligowej tabeli 

plasowała się tuż za podium. Dodatkowo, 
w pierwszym spotkaniu, Olimpia wygrała 
aż piętnastoma bramkami, przez co to 
przyjezdni byli uznawani za faworyta tego 
meczu. Ustrońscy szczypiorniści mieli 
jednak wielką ochotę na wygraną i od 
pierwszej minuty grali niezwykle ambitnie 
i z pełnym poświęceniem. Taka postawa, 
połączona z mądrą oraz skuteczną grą 
przyniosła efekty, bowiem po pierwszej 
połowie prowadzili różnicą pięciu trafień. 
Po zmianie stron ustronianie ani myśleli 
zwalniać tempa, przez co na czternaście 
minut przed zakończeniem spotkania 
prowadzili ośmioma bramkami. Finalnie 
wygrali 31:26 (19:14), a ich radość po sy-
renie kończącej mecz była ogromna. MKS 
Ustroń plasuje się aktualnie w środku ligo-
wej stawki, natomiast do końca rozgrywek 
pozostało im jeszcze pięć spotkań.

MKS Ustroń w tych dwóch meczach 

reprezentowali (w nawiasie łączna liczba 
bramek): Piotr Browarczyk, Piotr Puzoń 
– Łukasz Gogółka (14), Wojciech Chmura 
(14), Michał Raszka (10), Marcin Siekier-
ka (7), Mikołaj Szarzec (3), Patryk Wolny 
(3), Bartłomiej Klimek (2), Dominik Sie-
kierka, Grzegorz Łazarz, Kamil Pinkas.

                                  Arkadiusz Czapek

LEĆ, 
PAWEŁ LEĆ
Za nami konkurs skoków narciarskich 

na normalnej skoczni, który odbył się  
6 lutego, trzeciego dnia Igrzysk Olimpij-
skich w Pekinie. Dawid Kubacki zdobył 
brązowy medal (265,9 pkt., 104 i 103 
m), a pozostali Polacy zajęli miejsca:  
6. Kamil Stoch (260,9 pkt., 101,5 i 97,5 
m), 21. Piotr Żyła (245,5 pkt., 95 i 99 m), 
26. Stefan Hula (237,8 pkt., 103 i 93,5 m). 
Paweł Wąsek nie wystartował, ponieważ 
miał najsłabsze wyniki podczas trenin-
gów. Najmłodszy skoczek reprezentacji, 
debiutant olimpijski w kolejnych skokach 
zajął miejsca: 51. (80,5 m), 35. (95 m), 
40. (87,5 m). W piątek 11 lutego od godz. 
12.00 śledzić będziemy kwalifikacje na 
dużej skoczni, a dzień później również  
w południe finał. Na 14 lutego zaplanowano 
drużynową rywalizację o medale.        (mn) 

Z grupami młodzieżowymi pożegnał się tre-
ner Tomasz Siekierka.           Fot. KS Nierodzim

Siedemnastego stycznia przygotowania 
do rundy rewanżowej zainaugurował 
występujący w skoczowskiej A-klasie KS 
Nierodzim. Podopieczni trenera Krystiana 
Szleszyńskiego po pierwszej rundzie pla-
sują się tuż za ligowym podium tracąc do 
lidera z Istebnej osiem punktów, natomiast 
do trzeciego miejsca tylko jeden. W trzy-
nastu spotkaniach ustrońscy zawodnicy 
zanotowali siedem wygranych oraz trzy 
remisy. Pierwsza kolejka rundy wiosennej 
zaplanowana jest na pierwszy weekend 
kwietnia, a rywalem ustronian będzie 
wówczas czerwona latarnia ligi, a więc 
LKS Rudnik.

Do sporej zmiany doszło w grupach 
młodzieżowych. Po ponad dwóch latach 
pracy z grupami młodzieżowymi pożegnał 
się trener Tomasz Siekierka. Działacze 
oraz piłkarze z rodzicami podziękowali 
mu za ogrom pracy włożony w działal-
ność klubu i życie lokalnej społeczności. 
Podkreślali, że dzięki pasji trenera młodzi 
piłkarze mogli rozwijać swoje pasje i że 
zawsze będzie mile widziany na stadionie. 
Nowym szkoleniowcem adeptów futbolu 
z Nierodzimia został Bartek Gruszczyń-
ski.                             Arkadiusz Czapek

ZIMOWE 
PRZYGOTOWANIA

NIERODZIMIA
I POŻEGNANIE

TRENERA


