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W numerze m.in.: Przesunięte głosowanie na Budżet Obywatelski, Walne zebranie OSP
Lipowiec, Koniec spółki, a nie
starań o basen, Ciekawa sesja
Rady Miasta Ustroń, Codzienne ekodylematy i konkurs Recykling – wspólny interes, 250
lat Ustrońskiego Przemysłu
– Szpitalik hutniczy, Beksiński dla dzieci, Sukcesy SRS
Czantoria.

Nie tylko dorośli tęsknili za zimowym szaleństwem, o czym świadczyć może 81 dzieci, które w minioną niedzielę wzięło udział w XXI Zawodach Narciarskich o Maskotkę Ustronia. Więcej o zawodach piszemy na str. 9.
Fot. E. Kostka

OPŁATY
ZAMIAST
TABLICZEK
Pierwsze 15 minut jest za darmo, ale
potem parkowanie przed budynkiem
biblioteki płatne jest już nie tylko w soboty, niedziele i święta. Darmowy czas
ma pozwolić na oddanie czy wypożyczenie książek, załatwienie sprawy w Centrum Usług Wspólnych, mieszczącym się
w tym samym, co biblioteka budynku,
czy zaniesienie rozwiązania krzyżówki
do Gazety Ustrońskiej. To jedyny płatny
parking z takim rozwiązaniem.

Od 11 lutego opłaty po nowemu.
Fot M. Niemiec
17 lutego 2022 r.

		

Facebookowa opozycja odtrąbiła sukces, bo w związku ze zmianami zniknęły
tabliczki i dostało się „urzędasom”, warto
jednak uściślić, że tylko tym z CUW-u,
biblioteki i Gazety Ustrońskiej. Nie przybyło od tego miejsc parkingowych w mieście i część z nich zajmą teraz „urzędasy”.
Niektórzy pracownicy CUW-u, biblioteki
i naszej redakcji otrzymali identyfikatory
(cd. na str. 6)

Złota Maja z trenerką. Więcej na str. 16.
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PRZEŁOŻONE
GŁOSOWANIE NA BUDŻET
Mieszkańcy stali już w blokach startowych, żeby rozpocząć głosowanie na wybrane
przez siebie projekty do Budżetu Obywatelskiego na rok 2022, a tymczasem Urząd
Miasta poinformował o przełożeniu głosowania.

Winę za to ponoszą prawnicy Urzędu
Wojewódzkiego, którzy zakwestionowali
grudniową uchwałę Rady Miasta Ustroń
dotyczącą Budżetu Obywatelskiego, której
pełna nazwa brzmi: „Uchwała w sprawie
zasad i przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń na
temat budżetu Miasta Ustroń”. Sprawę wyjaśniał na lutowej sesji Rady Miasta Ireneusz Staniek, sekretarz miasta. Tłumaczył,
że podjęta końcem ubiegłego roku uchwała
w sprawie budżetu obywatelskiego miała
identyczne brzmienie jak uchwały z roku
2019, 2020 i 2021 i że w międzyczasie nie
zmieniły się żadne przepisy. Może zmienili
się prawnicy, bo w poprzednich latach
nadzór wojewody nie doszukał się błędów
w identycznie brzmiącym akcie prawnym,

a w tym roku go znalazł. Uznał, że jednak
należy stworzyć możliwość składania
wniosków na papierze i głosowania na
papierowych kartach.
Być może znajdą się osoby, które skorzystają z takiej formy składania wniosku
czy oddania głosu, choć w latach poprzednich ustroniacy pokazali, że metoda internetowa się sprawdza. Mieszkańcy, którzy
nie posiadają komputera, dostępu do sieci
lub nie radzą sobie w tego typu działaniach
korzystają z pomocy dzieci, wnuków,
sąsiadów lub znajomych. W głosowaniu
z jednego komputera może skorzystać aż
pięciu mieszkańców.
Na sesji 10 lutego Ireneusz Staniek
tłumaczył jeszcze, że wskazane poprawki
zostały wprowadzone do projektu nowej

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, lub 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 wyko-

to i owo
z

okolicy

GDDKiA wybrała wykonawców sygnalizacji świetlnej
w powiecie cieszyńskim. Jedna
z nich powstanie w Ochabach
na przejściu dla pieszych, zlokalizowanym w obrębie skrzyżowania z ulicą Baranowicką
(w rejonie restauracji), a druga
(ostrzegawcza na przejściu dla
pieszych) w Harbutowicach,
w rejonie zjazdu z DK 81 na
ulicę Wiślańską.
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uchwały, ale wprowadzono też dodatkową
zmianę, która polega na tym, że w treści
nie pojawia się rok. Do tej pory uchwałę
podejmowano co roku, więc za każdym
razem nadzór wojewody mógł mieć jakieś
uwagi i uchylać uchwałę. Jeśli teraz nie
będzie miał „ale” do poprawionej uchwały, stanie się ona podstawą budżetów
obywatelskich nie tylko w tym roku, ale i
w kolejnych latach.
Głosowanie nie mogło się rozpocząć
w planowanym terminie, gdyż nie było
podstawy prawnej z powodu uchylenia
uchwały. Nie wyznaczono jeszcze nowego
terminu, gdyż istnieje ryzyko, że nadzór
wojewody jeszcze się czegoś doszuka w
nowej uchwale. Jak tylko minie to niebezpieczeństwo, nowy termin zostanie
ogłoszony w internecie i w naszej gazecie
z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
W następnym numerze przedstawimy
wszystkie projekty do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ustroń na 2022 rok. Jest ich
21 w tym: 4 z Nierodzimia, 1 z Lipowca,
2 z Hermanic, 5 z Ustronia Dolnego,
1 z Ustronia Centrum, 2 Ustronia Górnego, 1 z Poniwca, 4 z Polany i 1 z Zawodzia.
(mn)

nanie 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

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”.

Wedle najnowszych danych
udostępnionych przez Urząd
Gminy w Istebnej, najpopularniejsze nazwiska mieszkańców
to: Legierski - 737 osób, Juroszek – 629, Kukuczka – 323,
Kawulok – 299 i Michałek
– 293.

Franciszka Horaka, Ludwika
Kusia, Heleny Karpińskiej czy
Alberta Palicy – nieżyjących już
znakomitych rzemieślników.
Nie brakuje rzecz jasna słynnej
strzelby Cieszynki, którą Jerzy
Wałga rekonstruuje, jako jedyny rzemieślnik w Polsce.

Na początku lat 70. ubiegłego
wieku z Ruptawy do Kaczyc
został przeniesiony drewniany
kościół. Świątynię – dzisiaj to
zabytek – wzniesiono w 1620
roku. Parafia w Kaczycach
samodzielnie funkcjonuje od
1976 roku.

Ponad półtora wieku temu wybudowano w Skoczowie synagogę. Fakt istnienia żydowskiej
świątyni upamiętnia pomnik
wzniesiony w latach 90. minionego wieku na tzw. Małym
Rynku.

* * *

* * *

Od blisko 10 lat w warsztacie
Jerzego Wałgi na Starym Targu
w Cieszynie działa Izba Cieszyńskich Mistrzów. W tym
mini muzeum przypominane
są postacie (i wyroby), m.in.

* * *

* * *

Kilka lat temu samorządy gmin
Chybie i Strumień wystąpiły
z wnioskiem do marszałka
województwa śląskiego, by te
gminy uzyskały bezpośrednie
połączenie kolejowe z Bielskiem-Białą. Byłoby to moż-

liwe po korekcie przebiegu
linii Bielsko-Biała – Rybnik
i skomunikowanie pociągów na
stacji Chybie z linią Cieszyn–
Chybie–Katowice. Wniosek
nie doczekał się realizacji.

* * *

Kościół katolicki w Istebnej
Centrum stanowi turystyczną atrakcję. Wnętrze świątyni
pokrywają malowidła ścienne Jana Wałacha i wypełniają
rzeźby wykonane przez Konarzewskich.

* * *

Po raz pierwszy w historii
gminy Istebna przygotowano sztuczne lodowisko, które zostało otwarte akurat na
czas zimowych ferii. Znajduje
się na parkingu przy budynku
dawnego gimnazjum. To spora
frajda nie tylko dla dzieci.
(nik)
17 lutego 2022 r.

KRONIKA MIEJSKA
7/2022/2/N

WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy

112

Policja Ustroń 47 857-38-10

PODZIĘKOWANIE

fax 47 857-38-14
Straż Pożarna Polana

W ubiegły piątek pożegnaliśmy
naszą Matkę, Żonę, Siostrę, Babcię i Ciocię

		

33 854-59-98

Wodociągi

33 854-34-96

śp.

		

33 854-22-44

Henriettę Skorę-Mojeścik
W tych trudnych chwilach nie byliśmy sami.
Dziękujemy wszystkim
Bliskim, Sąsiadom, Znajomym i Kapłanom,
którzy łączyli się z nami w smutku,
przekazując nam kondolencje osobiście
lub drogą elektroniczną.

Przedsiębiorstwo Komunalne
		

33 854-35-00

Straż Miejska

33 854-34-83

		

604-558-321

Pogotowie Energetyczne 991
		

Dziękujemy za przemówienia,
które jeszcze raz przypomniały postać „Pani Heni”.
Dziękujemy tym, którzy uczestniczyli
w ceremonii pogrzebowej.
Wiemy, że z lęku przed pandemią
wielu powstrzymało się od udziału w tej uroczystości.
Dziękujemy za już odprawione
i następne zamówione Msze Święte.
Za wszelkie formy wsparcia wyrażamy
szczerą wdzięczność.
Państwa obecność była dla nas ważnym wsparciem.

W smutku pogrążona
rodzina
7/2022/1/N

Są chwile i ludzie, których się nie zapomina

Rodzinie i bliskim zmarłej

śp.

telefon alarmowy 994

Henrietty Skory-Mojeścik

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

USTROŃSKIE FERIE
W poniedziałek rozpoczęły się w naszym województwie ferie. Potrwają one do 27 lutego. Poniżej zamieszczamy krótki
przegląd atrakcji i wydarzeń, w których można uczestniczyć
w nadchodzących dniach.

19.02 – warsztaty kreatywne z Dagmarą Chorobą z „ChorDagaArt” (Domek Pracy Twórczej/Muzeum Ustrońskie); godz. zajęć:
10.00, 11.15 lub 12.30; obowiązują zapisy (33 854 29 96 lub 600
504 638); wstęp: 20 zł (grupy 6-osobowe)
26.02 – III Zimowe wejście na Czantorię w krótkich gaciach
(Kolej Linowa Czantoria) – idziemy dla Krystiana Piszczka;
udział w imprezie jest bezpłatny, natomiast w trakcie jej trwania prowadzona będzie zbiórka na cel charytatywny; program:
10.30-10.45 – zbiórka uczestników na terenie stacji dolnej Kolei
Linowej Czantoria, 10.45 – powitanie uczestników i oficjalne
otwarcie imprezy, 10.50-11.00 – wspólna rozgrzewka, 11.00 –
START – wejście na Czantorię trasą numer 2 (niebieską), 12.00
– morsowanie na wysokości 851 m n.p.m., 12.30 – koncert Kapeli
Góralskiej Rajwach
do 27.02 – Beksiński w Ustroniu – malarstwo (wystawa), Muzeum Ustrońskie, koszt: normalny 20 zł, ulgowy 15 zł; Ustroński
Jarmark Zimowy, rynek, godz. 11.00-18.00 w weekendy
Codziennie otwarty jest również Dworzec Dobrych Myśli ze
swoją największą w Europie kolekcją misiów (normalny 15 zł,
ulgowy 12 zł).
(eko)

* * *

REKRUTACJA
DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

wyrazy głębokiego współczucia
w trudnych chwilach
składają

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 odbywać się będzie od
1 do 15 marca.

pracownicy
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Ustroniu

* * *
CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:

7/2022/1/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

17 lutego 2022 r.

		

Józef Białecki			
Ewa Moskała			
Erwin Raszka			
Edward Klajmon		
Marian Cienciała		
Henrietta Skora-Mojeścik

lat 87		
lat 92		
lat 89		
lat 87		
lat 83		
lat 82		

os. Manhatan
ul. Sucha
ul. Traugutta
ul. Graniczna
ul. Osiedlowa
ul. Daszyńskiego
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WSPÓLNIE
TWORZYMY

Uchwałą Prezydium Zarządu Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Ustroniu z dnia 18 stycznia 2022 r. Odznaki za wysługę 40 lat otrzymali: Leszek Glajc,
Grzegorz Górniok, Roman Małysz, Tadeusz Wantulok, Odznaki za wysługę 50 lat otrzymali:
Tadeusz Krysta i Karol Małysz. Odznakę za wysługę 65 lat otrzymał Józef Bijok (pierwszy
z lewej), który rozpoczął służbę w wieku 20 lat. Z okazji zbliżających się 85. urodzin prezes
Musioł w imieniu wszystkich członków OSP złożył jubilatowi najlepsze życzenia oraz wręczył
upominek. Druhowie odśpiewali „Sto lat”.
Fot. M. Niemiec

Odznaki za wysługę 10 lat otrzymali: Paulina Górniok, Łukasz Jurecki, Patryk Karch, Joanna
Kozok, Daniel Siemienik, Karolina Wantulok. Odznaki za wysługę 20 lat otrzymali: Łukasz
Chrapek, Marek Jurecki, Adam Tomiczek, Jacek Wypiór. Odznaki wręczał prezes Zarządu
Miejskiego OSP Przemysław Korcz.
Fot. M. Niemiec

Odznaki za wysługę 25 lat otrzymali: Grzegorz Chrapek, Marcin Krysta, Rafał Musioł, Mariusz
Musioł, Odznaki za wysługę 30 lat otrzymali: Andrzej Polok, Stanisław Wantulok. Odznaczonym
gratulacje składał komendant miejski OSP Marek Szalbot.
Fot. M. Niemiec

4

Roczne zebranie walne pierwsi zwołali
strażacy z Lipowca. 12 lutego spotkali się
w strażnicy, żeby wysłuchać sprawozdań,
udzielić absolutorium Zarządowi i zaplanować działania na przyszły rok. Prezes
Mariusz Musioł przywitał zebranych, a
wśród nich burmistrza Ustronia Przemysława Korcza, członka OSP Lipowiec,
który występował też jako prezes Zarządu
Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ustroniu, radnych
Rady Miasta Ustroń z Lipowca – Bożenę
Piwowar i Piotra Romana, komendanta
miejskiego OSP Marka Szalbota, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta
Ustroń Alicję Żyłę – druhnę OSP Lipowiec,
inspektor Joannę Teterę z tegoż Wydziału,
delegacje zaprzyjaźnionych jednostek oraz
odradzającą się Młodzieżową Drużynę
Pożarniczą. Następnie prowadzenie obrad
powierzono byłemu prezesowi Tadeuszowi
Kryście. Powołano komisję mandatową i
komisję uchwał i wniosków. Swoje pierwsze roczne sprawozdanie przeczytał prezes
Musioł, dzięki czemu zebrani dowiedzieli
się m.in., że jednostka liczy 50 członków,
z czego jeden jest honorowy, oraz 8 członków MDP. Mariusz Musioł przypomniał
m.in., że z okazji Dnia Dziecka druhowie
odwiedzili oba lipowskie przedszkola, w
Święto Bożego Ciała zabezpieczali drogę
przejścia procesji oraz budowali ołtarz przy
szkole, 12 lipca młodzież uczestniczyła w
Powiatowej Spartakiadzie MDP powiatu
Cieszyńskiego w Hażlachu, we wrześniu
odbyły się jesienne porządki wokoło i w
środku remizy zakończone wspólnym grillem, druhowie uczestniczyli w Odpuście
Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w
Lipowcu. 27 października druhowie przygotowali podstawę pod nowy podest przed
schodami z przodu remizy, w listopadzie
brali udział w Akcji Świeć Przykładem i
w obchodach Święta Niepodległości. Grudzień to tradycyjne roznoszenie kalendarzy
dla mieszkańców (zebrano 17.620 zł), a
także udział w akcji Szlachetna Paczka.
Prezes Musioł nie pominął wspaniałych
uroczystości, jakimi były śluby członków
jednostki – Michaliny i Sławomira oraz
Karoliny i Sebastiana.
W sprawozdaniu naczelnika Marcina
Krysty znalazły się dane o 31 wyjazdach
alarmowych, w tym: do pożarów – 8, a
miejscowych zagrożeń – 22. Był też jeden
alarm fałszywy. Druhowie z Lipowca zabezpieczali 5 imprez na terenie Ustronia,
uczestniczyli w 3 ćwiczeniach zgrywających, czterokrotnie brali udział w zabezpieczeniu Punktu Szczepień w Skoczowie
oraz systematycznie i honorowo oddawali
krew. Zebrani wysłuchali sprawozdania
finansowego i pozytywnej opinii Komisji
Rewizyjnej. Udzielili absolutorium Zarządowi i zaplanowali kolejny rok pracy. Wręczono odznaki, a potem mkontynuowano
spotkanie w mniej oficjalnej atmosferze
przy dobrym jedzeniu. Monika Niemiec
17 lutego 2022 r.

Czy do wybudowania czegokolwiek w mieście, jest
potrzebne powoływanie spółki celowej? Na pewno nie.
Czy powołaliśmy spółkę celową do jakiejkolwiek innej
inwestycji? Również nie, choć inwestycje za miliony
złotych wciąż są realizowane. Dlatego podkreślam,
likwidacja spółki Termy Ustroń nie oznacza zarzucenia
starań o wybudowanie basenu. Cieszę się, że Rada Miasta zgodziła się ze mną w tej kwestii, o czym świadczy
podjęta na ostatniej sesji uchwała.

KONIEC SPÓŁKI,
A NIE STARAŃ O BASEN
Zanim Rada Miasta Ustroń podjęła na ostatniej sesji uchwałę o rozwiązaniu spółki
miejskiej Termy Ustroń, pojawił się w internecie artykuł pt. „Basenów miejskich
raczej nie będzie”. Portale informacyjne powinny pisać o faktach, a nie o tym,
co być może się zdarzy. Czy miała to być forma nacisku na radnych? Manipulacja
zamiast informacji? Pozostawiam tę kwestię do przemyślenia właścicielowi portalu.
Zadziwiający jest jednak tok rozumowania autora, bo trzeba dużej determinacji,
żeby z faktu rozwiązania spółki, wyciągnąć wniosek, że miasto nie będzie dokładać
wszelkich starań, by basen powstał.

Zostało wprawdzie zacytowane kluczowe w moim przekonaniu zdanie
z uzasadnienia uchwały, które brzmi: „Należy zaznaczyć, iż rozwiązanie spółki nie
jest jednoznaczne z odstąpieniem od planów realizacji budowy basenu na terenie
Miasta Ustroń, od poszukiwania rozwiązań
i środków finansowych, które umożliwiłyby realizację przedmiotowej inwestycji”,
ale potem ciąg logiczny myślenia autora
został zakłócony, co zaowocowało tytułem
zaprzeczającym treści samego artykułu.
Szkoda, że trzeba marnować papier,
czas i pracę ludzi na wyjaśnianie takich sytuacji, ale czasem media robią
wszystko, żeby zwrócić uwagę czytelnika
i w imię „klikalności” popełniają kardynalne błędy. Niestety nie mamy co liczyć
w przypadku tego konkretnego portalu na
rzetelną informację, bo nie wykupiliśmy
odpowiedniego pakietu, dlatego zdani
jesteśmy na jego łaskę i niełaskę oraz
wątpliwe sensacje.
Przejdźmy jednak do meritum. Spółka
Termy Ustroń została powołana w maju
2018 roku przez radnych poprzedniej
kadencji. Nie mnie oceniać, czy podejmowanie tak poważnych decyzji w przededniu wyborów samorządowych było
najrozsądniejszą rzeczą. Był to prezent
zostawiony wybranej zaledwie 5 miesięcy
później Radzie Miasta kolejnej kadencji
i mnie, kolejnemu burmistrzowi. Termy
Ustroń działały 2 lata pod powołanym
przez wspólnika prezesem i realizowała zadania powierzone mu przez tegoż
wspólnika. W roku 2020 musieliśmy stanąć
przed decyzją, co dalej robimy ze spółką.
Nie z basenami w mieście, ale ze spółką.
Dalsza działalność spółki generowałaby
ciągłe dopłaty, na które nie mogliśmy
sobie pozwolić. Dodatkowo końcem 2019
roku rozpoczęła się pandemia i w kwietniu
2020 roku odnotowano już masowe zachorowania, dlatego bardzo szybko, bo już
w maju podjęliśmy decyzję o zawieszeniu
działalności spółki, żeby nie generować
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niepotrzebnych kosztów.
Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa
Rady Miasta Ustroń zwróciła się do mnie
z wnioskiem o przedstawienie finansów
spółki z dokładnym wyjaśnieniem, na co
były wydawane pieniądze i takie sprawozdanie zostanie Komisji przedstawione.
Na ten moment pozwolę sobie przytoczyć
przybliżone kwoty dofinansowania spółki
przez miasto. Od maja do grudnia 2018
roku było to 300 tys. zł. W 2019 roku,
zgodnie z budżetem przygotowanym przez
poprzednią radę, była to kwota 374 tys. zł.
Na rok 2020 zaplanowano dofinansowanie w kwocie 100 tys. zł, ale wypłacona
została tylko jedna transza do marca.
W roku 2021 dopłata do spółki wynosiła 0 zł,
a stało się to dzięki prezesowi Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sebastianowi Płonce, który przejął zarząd
nad spółką Termy Ustroń, żebyśmy nie
musieli ponosić osobnych kosztów zarządu
dwóch spółek. Prezes Płonka wygenerował zwrot podatku VAT, który pokrył
działalność spółki w 2020 i 2021 roku.
W 2022 roku do momentu zamknięcia,
spółka kosztowała 20 tys. zł i tyle wynosi

koszt funkcjonowania spółki w całym
okresie zawieszenia. Uchwała podjęta na
ostatniej sesji kończy działalność ustrońskich Term, ale starania o ustrońskich basen
trwają i będą się dalej toczyć.
Czy do wybudowania czegokolwiek
w mieście, jest potrzebne powoływanie
spółki celowej? Na pewno nie. Czy powołaliśmy spółkę celową do jakiejkolwiek innej inwestycji? Również nie, choć
inwestycje za miliony złotych wciąż są
realizowane. Dlatego podkreślam, likwidacja spółki Termy Ustroń nie oznacza
zarzucenia starań o wybudowanie basenu.
Cieszę się, że Rada Miasta zgodziła się
ze mną w tej kwestii, o czym świadczy
podjęta na ostatniej sesji uchwała. Termy
Ustroń powstały, żeby wybudować basen
wraz z infrastrukturą oraz zarządzać basenem. Okazało się jednak, że spółka wcale
nie ma większych możliwości pozyskania
pieniędzy niż miasto, ponieważ i tak miasto musiało być gwarantem ewentualnych
kredytów, a to rzutowało na naszą sytuację finansową. Spółka nie była w stanie
zarobić jakichkolwiek pieniędzy, które
pokryłyby koszty jej funkcjonowania, więc
miasto musiałoby stale dofinansowywać
jej działalność, a nie byłoby pewności, że
uda się pozyskać jakieś środki właśnie za
sprawą spółki. Nie będę oceniał sensowności powołania spółki, choć uważam,
że jej cele mogły realizować istniejące
już spółki miejskie. Cele te realizował
i realizuje Urząd Miasta, tak jak w przypadku innych inwestycji turystycznych,
skutecznie poszukuje i dalej będzie poszukiwać pieniędzy na ich wykonanie.
Czas zawieszenia spółki nie był czasem
straconym, osobiście odbyłem kilkadziesiąt rozmów z potencjalnymi inwestorami,
z właścicielami gruntów, z samorządowcami, którzy mają na swoim terenie różnego
rodzaju obiekty basenowe wybudowane
za pieniądze z różnych źródeł. W ratuszu
cały czas pracujemy nad możliwościami
wybudowania basenu, ewentualnym odkupieniem nieskończonego obiektu basenowego, szansami skorzystania z funduszy
zewnętrznych i będziemy to robić dalej.
Wyczerpała się formuła działalności spółki,
dlatego została zlikwidowana, ale absolutnie nie oznacza to zarzucenia wspólnej dla
nas wszystkich idei budowy basenu.
Spisała: Monika Niemiec

Ferie w województwach: lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i oczywiście śląskim
rozpoczęły się w poniedziałek 14 lutego, ale już w weekend do Ustronia przyjechało wielu
turystów. Zdjęcie wykonał pan Tomek w niedzielne południe.
Fot. Cieszyn i okolice – informacje drogowe
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Bezpłatne 15 minut – to doskonała wiadomość dla mieszkańców korzystających z parkingu,
nie można jednak zapomnieć o pobraniu biletu z parkomatu.
Fot. M. Niemiec

OPŁATY ZAMIAST TABLICZEK
(cd. ze str. 1)

upoważniające do bezpłatnego korzystania
z miejsc postojowych, ale pozostali będą
musieli szukać darmowych miejsc dalej
od miejsca pracy np. wzdłuż ul. A. Brody
w stronę targowiska, na samym targowisku
(ale nie w dni targowe), przy ul. Partyzantów (choć tam parkują pracownicy pobliskich szkół), przy ul. Daszyńskiego (zajmą
miejsca pracowników zlokalizowanych
tam firm, lokali i ich klientów). Zostaje
jeszcze ul. Hutnicza i Parkowa. Łatwo
nie będzie, ale gdzieś parkować trzeba, na
pewno nie przed swoim miejscem pracy,
bo to kosztowałoby 400 zł miesięcznie (20
zł dziennie przez 20 dni).
Bezpłatnie na parkingu pod adresem
Rynek 4 stać może samochód Galerii

Rynek, Totalizatora Sportowego, firmy
Ubezpieczenia „Pniak”, Miejskiej Informacji Turystycznej. To firmy prywatne,
które płacą miastu za wynajem lokali
i w umowie mają zagwarantowany bezpłatny parking. Rozwiązania wprowadzone na parkingu przy rynku, usankcjonowane jednogłośnie uchwałą Rady Miasta
Ustroń na pewno ucieszą mieszkańców.
Warto jeszcze dodać, że tą samą uchwałą
wprowadzone zostały nowe zasady parkowania również na ul. Słonecznej, z której
w tygodniu korzystają urzędnicy z ratusza. Parking pozostał dla nich bezpłatny
w dni powszednie, ale wydłużono godziny
płatne w soboty, niedziele i święta. Obowiązują od godz. 7 do 20.

SZEROKIE SPEKTRUM SPRAW
Lutowa sesja Rady Miasta Ustroń należała do tych dłuższych. Tzw. sesja budżetowa w grudniu 2021 roku trwała zaledwie 1 godzinę, 44 minuty i 21 sekund,
a w listopadzie radni obradowali 2 godziny 39 minut i 14 sekund. W ciągu ostatniego
roku czas trwania obrad był następujący: w październiku – 01:35:26, we wrześniu – 03:42:58, w sierpniu – 01:04:45, w czerwcu – 03:55:36, w maju – 02:13:05,
w kwietniu – 02:09:14, w marcu – 01:47:35 i w lutym – 01:11:17. W sumie od lutego
2021 roku do lutego 2022 roku radni spędzili na sesjach 1.325 minut, co daje nieco
ponad 22 godziny.

Sesja lutowa była pierwszą od marca
2021, która odbyła się on line. Radni
i inni jej uczestnicy łączyli się z ratuszem
ze swoich gabinetów, biur i domów. Przewodniczący Rady Miasta Ustroń Marcin
Janik prowadził obrady z biura Rady
w Urzędzie Miasta wraz z wiceprzewodniczącą RMU Jolantą Hazuką, przewodnicząc Komisji Budżetu i Przestrzegania
Prawa Bożeną Piwowar, z Marią Sikorą
– naczelnik Wydziału Prawnego oraz
prowadzącą biuro Rady Miasta Magdaleną
Kozłowską.
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Wszystkie transmisje z obrad Rady Miasta można obejrzeć na stronie: ustron.esesja.pl To bardzo ciekawe zapisy dla osób,
które chcą wiedzieć, jak działa miasto,
jego samorząd i co w trawie piszczy. Esesja
daje możliwość poznania treści wszystkich uchwał i uzasadnień, dla których
są podejmowane. Można sprawdzić, jak
głosowali poszczególni radni, a podczas
transmisji wysłuchać również dyskusji,
czasem bardzo burzliwej. Bardzo przydaje
się podawany przy porządku obrad czas,
w którym debatowano na konkretny temat.

Zgodnie ze zmienionymi zasadami
parkowania przy budynku biblioteki, za
postój płacimy 7 dni w tygodniu w godz.
od 7 do 20. Pierwsza godzina kosztuje
3 zł, każda następna 4 zł, a opłata za cały
dzień wynosi 20 zł. Za darmo jest pierwsze
15 minut, ale nawet gdy przyjeżdżamy na
tak krótko, musimy pobrać bilet. Z opłaty
zwolnione są osoby, legitymujące się „kartą parkingową osoby niepełnosprawnej”
i parkujące wyłącznie na stanowiskach
dla osób niepełnosprawnych. Nowe parkomaty mają funkcję wpisywania rejestracji, można w nich płacić kartą lub gotówką, ale urządzenie nie wydaje reszty.
Do ogłoszonego w grudniu konkursu
ofert na dostawę i montaż parkomatów
oraz ich obsługę przystąpiła tylko firma
„Atpark” z Jaworza. Po negocjacjach to
z nią podpisano umowę, która obowiązuje
od 1 stycznia do 31 grudnia. Pracownicy
firmy „Atpark” będą pobierać opłaty za
pomocą parkomatów na sześciu płatnych parkingach, znajdujących się przy
ulicach: Nadrzecznej (2 parkomaty),
Słonecznej (2 parkomaty), Grażyńskiego
(4 parkomaty), Cieszyńskiej (1 parkomat), Andrzeja Brody (1 parkomat) oraz
przy budynku biblioteki (1 parkomat).
Jeśli ktoś nie zapłaci za parkowanie,
pracownik firmy wykona dokumentację
z fotografią pojazdu, która ma wyraźnie pokazywać datę, godzinę i numer
rejestracyjny pojazdu. Za wycieraczką
pozostawi zawiadomienie informujące
o naruszeniu zasad regulaminu z sumą do
zapłaty i numerem konta.
Firma zarządzająca parkingami otrzymuje 35% wpływów z opłat. Do jej
zadań należy sukcesywne serwisowanie
parkomatów oraz prowadzenie kontroli
uiszczania opłat przy użyciu własnego
mobilnego systemu kontrolerskiego – 2
razy dziennie przez wszystkie dni tygodnia. Firma ponosi koszty związane
z prowizją za obsługę kart płatniczych.
Monika Niemiec
Pozwala to szybko znaleźć interesujący
nas fragment. Transmisja oraz zapisy obrad są obowiązkowo udostępniane mieszkańcom od wejścia w życie nowelizacji
ustawy o samorządzie gminnym samorządowej, która weszła w życie w 2018
roku, choć w Ustroniu wprowadzono je
już wcześniej, bo w styczniu 2015 roku.
Esesja podaje też liczbę wejść na relacje
z sesji i widać, że sporo osób interesuje się
działalnością Rady Miasta. Mniej osób
ogląda transmisje, ale później liczba wejść
rośnie. Nie da się jednak określić, jak
długo internauci oglądają filmy z ratusza,
czy sprawdzają konkretne informacje, czy
oglądają dłuższe fragmenty. Najwięcej
osób, bo aż 1.031 oglądało sesję, która
odbyła się 28 listopada 2019 roku. Jednym z powodów była na pewno uchwała
ustalająca stawki za wywóz odpadów
komunalnych.
Internauci, którzy chcą wybrać relację
z którejkolwiek sesji napotykają komunikat, że relacje mogą się pojawiać z opóźnieniem, bo zgodnie z nowymi wymogami prawnymi, wynikającymi z Ustawy
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o Dostępności Cyfrowej, materiał video
powinien posiadać napisy dla osób niesłyszących. W praktyce relacje pojawiają
się bez opóźnień, jednak nie od razu
z napisami.
Relacja z ostatniej sesji Rady Miasta
Ustroń jest ciekawa, bo radni podjęli
sporo uchwał dotyczących szerokiego
spektrum spraw, m.in. w sprawie ustalenia
wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Miasta Ustroń
i przewodniczących zarządów osiedli,
wynikającą ze znowelizowanych przepisów. Wcześniej radni, nie mając wyboru,
musieli podnieść pensję burmistrzowi
miasta, a w lutym przyszedł czas na ich
własne pieniądze. Diety radnych również
musiały wzrosnąć, bo tak nakazywała
ustawa z września 2021 roku i nie było
wyjścia. Radni uchwalili także statut Żłobka Miejskiego w Ustroniu, rozwiązali
Spółkę Termy Ustroń Sp. z o.o. z siedzibą
w Ustroniu, o czym pisano w internecie
zanim jeszcze uchwała została podjęta,
przyjęli „Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ustroń
2022r.”, zmienili zasady korzystania z parkingów w centrum miasta, wprowadzając
całotygodniowe i całodniowe opłaty oraz
bezpłatny kwadrans dla mieszkańców,
wyznaczyli miejsca oraz wprowadzili zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty
przez rolników i ich domowników, przyjęli
program współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi, zajęli się petycjami w sprawie szczepionek, gospodarki
odpadami i projektu miejscowego planu
zagospodarowania miasta w rejonie os.
Manhatan i ul. Gałczyńskiego. Uczestnicy
obrad wysłuchali sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
które przedstawił jej przewodniczący
Dariusz Śleziona. Radny poinformował,
że w skład Komisji wchodzą także radni:
Paweł Sztefek – wiceprzewodniczący oraz
członkowie – Sławomir Haratyk, Roman
Siwiec i Mirosław Szuba. W zeszłym roku
Komisja odbyła 5 posiedzeń, podczas
których rozpatrzyła 11 petycji, 2 skargi
i 1 wniosek. Frekwencja wyniosła 84%.
W wyniku prac Komisji sporządzonych
zostało 14 projektów uchwał, które zostały
podjęte przez Radę Miasta Ustroń.
Barbara Staniek-Siekierka występowała
na sesji w podwójnej roli – przewodniczącej Zarządu Osiedla Zawodzie oraz
przewodniczącej Komisji Uzdrowiskowej. Jako sprawująca tę drugą funkcję
przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2021. W ubiegłym
roku Komisja, która jest organem opiniodawczo-doradczym Rady Miasta odbyła
2 posiedzenia, podczas których zajmowano się opiniowaniem dwóch planów
zagospodarowania przestrzennego miasta.
Wydana została jedna opinia – pozytywna
– w sprawie planu dla obszaru w rejonie
ulic: Wantuły, Pod Skarpą, Partyzantów,
3 Maja, Parkowej, Akacjowej i Katowickiej. Przewodnicząca Komisji odpowiadała na pytania przewodniczącego Janika,
który miał zastrzeżenia do działalności
Komisji, związane m.in. z tym, że zgodnie
z ustawą uzdrowiskową, komisja powinna
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się zbierać przynajmniej raz na kwartał
i że powinna opiniować nie tylko plany
zagospodarowania. Zapowiedział na koniec, że postara się w najbliższym czasie
zaproponować zmianę uchwały w sprawie
powołania stałej komisji uzdrowiskowej
oraz określenia przedmiotu jej działania,
a także zaproponować zmianę składu
Komisji.
Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Iwona Szarek przedstawiła informację na temat planowanych
projektów i inwestycji z wykorzystaniem
środków zewnętrznych. Mówiła m.in.
o zadaniach:
– „Rowerem przez Beskidy” – utworzenie Wiślanej Trasy Rowerowej od Wisły
przez Ustroń do Brennej o długości 11
km z oznakowaniem i elementami małej
architektury – ławek, stojaków, koszy
(wartość całkowita – 5.315.039,82 zł;
dofinansowanie – 3.589.343,85 zł),
– Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54 – wymiana okien, ocieplenie ścian, wymiana instalacji grzewczej,
modernizacja kotłowni i inne (wartość
całkowita – 7.188.367,75; dofinansowanie
– 3.991.699,70 zł),
– Modernizacja ścieżki spacerowej wraz
z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za „Prażakówką” – modernizacja całego skweru (wartość całkowita
– 243.000,08 zł; dofinansowanie – 63.827
zł),
– Modernizacja parku za „Prażakówką” – utworzenie miasteczka ruchu dla
dzieci wraz z oznakowaniem poziomym
i pionowym oraz elementami małej architektury (wartość całkowita – 213.170 zł;
dofinansowanie – 135.640 zł),
– Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniec – budowa kanalizacji wraz z przyłączami (wartość całkowita – 5.709.717,73
zł; dofinansowanie – 5.225.000 zł),
– Modernizacja miejskiej oczyszczalni
ścieków – przebudowa instalacji wody
technologicznej, modernizacja maszynowni WKF, budowa zadaszenia poletek
osadowych, przebudowa sieci biogazu,

budowa nowego systemu AKPiA (wartość
całkowita 7.092.496 zł, dofinansowanie
5.609.756,10 zł),
– Cyfrowa Gmina – dodatkowe dyski,
stacje robocze dotyczące e-usług związanych z wydawaniem dowodów osobistych, zameldowaniem i Urzędem Stanu
Cywilnego, zakup dwóch skanerów, diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia
pracowników Wydziału Administracji
Elektronicznej z zakresu cyberbezpieczeństwa (wartość całkowita – 99.460 zł,
dofinansowanie – 99.460 zł),
– Laboratorium Przyszłości – wsparcie dla wszystkich szkół podstawowych
w budowaniu wśród uczniów kompetencji
przyszłości, rozwój umiejętności praktycznych poprzez zakup nowoczesnego
sprzętu (wartość całkowita – 478.200 zł,
dofinansowanie – 478.200 zł).
Kolejne wnioski zostaną złożone na
m.in.:
– Budowę obiektów rekreacyjnych
– trasa rolkowa, skatepark, pumptrack
z infrastrukturą towarzyszącą na lewym
brzegu rzeki Wisły od ul. Parkowej w górę,
gdzie ma zostać uporządkowany teren
przy jednoczesnym stworzeniu przestrzeni rekreacyjnej z trasą rolkową, zieloną
siłownią, wiatami szatniowymi, stanowiskami sędziowskimi, punktami pomiaru
czasu, pochylnią i schodami terenowymi
oświetleniem, przyłączem wodociągowym (szacowany koszt – 4.000.000 zł,
planowana wysokość dofinansowania –
3.600.000 zł),
– Zagospodarowanie terenów wokół
stawu kajakowego – modernizacja i odrestaurowanie terenu, uszczelnienie niecki
i wałów, remont śluz, budowa pawilonu
usługowo-gastronomicznego wraz z przystanią kajakową, wykonanie fontanny,
pomostów, uzupełnienie zieleni, nowa
nawierzchnia schodów, chodniki, promenada wielkopiecowa, oświetlenie, podświetlenia, ławki, siedziska, kosze (szacowany koszt – 11.000.000 zł, planowana
wysokość dofinansowania – 9.900.000 zł).
W kolejnych numerach gazety rozwiniemy część tematów poruszanych na sesji.
Monika Niemiec

Dla niektórych powód do żartów, a dla ludzi przyjeżdżających do Ustronia na rower – świetna
sprawa. W centrum przesiadkowym będzie można skorzystać z toalety, wziąć prysznic,
skorzystać ze stacji naprawy rowerów, zdobyć informacje o trasach, atrakcjach i okolicy,
kupić wodę, napoje, przekąski. Wypożyczyć rower tradycyjny, ale do dyspozycji będzie 20
elektrycznych jednośladów. Całkowita wartość zadania – 2.242.273,14 zł, dofinansowanie –
1.305.722,07 zł.
Fot. Miasto Ustroń
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Dwutysięczna osoba oglądająca wystawę prac Beksińskiego – pani
Lena z Siedlec.
Fot. Muzeum Ustrońskie

Dwuletnia Pola przyjechała z rodzicami z Łodzi.
Fot. Muzeum Ustrońskie

BEKSIŃSKI DLA DZIECI
Są dorośli, którzy nie chcą oglądać obrazów Zdzisława Beksińskiego. Mówią, że są makabryczne
i przygnębiające, twierdzą, że nie są przeznaczone dla dzieci. Inni dorośli z przyjemnością
obcują z twórczością jednego z najpopularniejszych polskich malarzy współczesnych, ale
zastanawiają się, czy jego oleje nie wystraszą, nie zasmucą dzieci. Jeszcze inni dorośli
z pewnym wahaniem, ale przedstawiają pociechom surrealistyczne oleje. Reakcje dzieci dla
wszystkich są zaskakujące. Mówi o tym dyrektor Muzeum Ustrońskiego Magdalena Lupinek:

– Zauważyliśmy, że najmłodsi odbiorcy
mają zupełnie inne podejście niż dorośli.
Wkraczają (czasem są wnoszeni) do sali
i czują się jak Alicja po drugiej stronie
lustra, jakby weszli do magicznej krainy.
Z wielkim zainteresowaniem studiują
szczególnie obrazy olejne, czyli te uznawane często za mroczne, niepokojące.

RECYKLING

Dzieci patrzą na nie jak na ilustracje do
bajek albo same w sobie są baśniowymi opowieściami. Analizują szczegóły,
wyszukują zwierzątka i inne elementy,
interpretują postaci, sylwetki, budynki
w bardzo osobisty sposób. Myślę, że na odbiór tej sztuki przez dorosłych ma wpływ
historia samego artysty, jego tragiczna

wspólny interes

CODZIENNE EKODYLEMATY
Mam wrażenie, że rozsądne ograniczanie opakowań towarów spożywczych
zależy w równym stopniu od nabywców,
jak od sprzedawców. Klienci nieraz bezmyślnie nadużywają foliówek, wkładając
na przykład każdy owoc do oddzielnego
opakowania, choć pojedynczych egzemplarzy można nie pakować wcale, skoro
w domu i tak są myte. Foliówki po użyciu
w ramach recyklingu przeznaczamy do
żółtych kontenerów. Z kolei jeśli kupujemy na raz więcej określonego towaru
należałoby nosić własne siatki. Tymczasem
sprzedawcy nieraz pakują towar w papier
i w foliówki jednocześnie, choć kupujący
nieraz wcale tego nie oczekuje.
Podam przykład z własnego podwórka.
Otóż kupując pieczywo w tej samej co
zwykle piekarni obsługiwała mnie nowa
sprzedawczyni. Była bardzo przejęta swoją
rolą, więc, mimo iż zaznaczyłam, że mam
siatkę i nie potrzebuję innych opakowań,
włożyła chleb do foliówki. Powiedziałam
z uśmiechem, że ten woreczek nie był
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potrzebny, a druga sprzedawczyni podeszła i powiedziała, że ja nigdy nie kupuję
w opakowaniach, więc ta nowa pani zdjęła
woreczek i wyrzuciła go do kosza na śmieci. Popatrzyłam z dezaprobatą, bo cóż tu
można powiedzieć?
Stojący za mną młody człowiek odezwał
się: „Ja powiem szczerze, że wcale się
tym nie przejmuję. Owszem staram się
segregować duże gabaryty, opakowania,
bo większość towarów kupuję przez internet, ale mam świadomość, że to jest jakby
wierzchołek góry lodowej, bo to i tak ma
minimalne znaczenie, biorąc pod uwagę
ogrom zniszczeń w środowisku wytwarzanych przez przemysł. A słyszała pani, że
tysiące pustych samolotów bez pasażerów
leci nad Europą, by nie tracić prawa do
wykonania startu i lądowania na danym
lotnisku, a przecież podczas godziny lotu
samolot może spalać średnio około 6 tys.
litrów paliwa. Czy to wszystko ma sens?”
Cóż miałam powiedzieć? W tej dziedzinie naprawdę nie ma jeszcze mądrych

śmierć, choroba syna, opinia dziwaka
i ekscentryka. Dzieci o tym wszystkim nie
wiedzą, po prostu chłoną sztukę.
Wyjątkową wystawę prac Zdzisława
Beksińskiego można oglądać w Muzeum
Ustrońskim od grudnia. Przyjechała do
nas prosto z Sanoka, z Muzeum Historycznego, które artysta ustanowił jedynym spadkobiercą swojej kolekcji.
W zeszłym tygodniu zapadła decyzja,
że Beksiński zostaje w Ustroniu na dłużej!
Wystawę wydłużono do 17 marca, można
ją oglądać w godzinach otwarcia Muzeum, czyli w poniedziałek 9-16, wtorek
9-17, środa 9-16, czwartek 9-16, piątek
9-16, sobota 9-13, niedziela 9-13. Bilety
kosztują 20 zł normalny i 15 zł ulgowy.
Monika Niemiec
decydentów. Powiedziałam, że też mnie to
boli, że jest to taka donkiszoteria, bo przecież nieraz jest tak, że segregujemy odpady,
a potem i tak z różnych względów sporo
z nich tworzy góry śmieci zmieszanych.
Powinny być w tej kwestii podjęte odgórnie
decyzje, zwłaszcza co do ekologicznego
pakowania towarów, bo to, co obserwuje
się w tym zakresie w sklepach spożywczych, to – czytając jak inne kraje sobie
z tym radzą – można odnieść wrażenie, że
prześciga nas nawet Afryka. Ale cóż, każdy
mógłby mieć odwagę i próbować zmienić
świat wokół siebie. Lidia Szkaradnik
PYTANIE KONKURSOWE NR 2:

Gdzie prawidłowo należy
wyrzucić zużyte foliówki?
Odpowiedź (tak jak rozwiązanie krzyżówki) wysyłamy pocztą, mailem, przynosimy na karteczce
do redakcji albo wrzucamy do pudełka w holu
budynku biblioteki, gdzie mieści się redakcja.
Więcej informacji – tel. 33 854 34 67.
Na rozwiązania oczekujemy do 4 marca.*
* 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.

17 lutego 2022 r.

Ustroniaczek to nie tylko sportowa rywalizacja, ale i edukacja na temat bezpieczeństwa na
stokach. Jak widać, dzieci mają wiedzę i chcą się nią dzielić, a dodatkową motywacją były
nagrody. 			
Fot. E. Kostka

Franciszek Szczyrba zdobył najlepszy czas
zawodów.
Fot. E. Kostka

URODZENI W NARTACH
W ubiegłą, słoneczną niedzielę na stoku Czantorii miejsce miały XXI Zawody narciarskie o Maskotkę Ustronia. Wzięło w nich udział 81 osób, dziewczynek i chłopców
w wieku od 4-10 lat. Najmłodsi zjeżdżali z asekuracją rodziców, starsi samodzielnie. Ci pierwsi nieco wolniej, ostrożnie omijając bramki, drudzy – szybcy niczym
strzała, rywalizując o najlepszy czas. Przegranych nie było, nawet zdyskwalifikowani
otrzymali nagrody, bo liczy się przecież chęć i wola walki!

Po wielu pochmurnych, wietrznych,
deszczowo-śnieżnych dniach w końcu
zaświeciło słońce i uczestnicy zawodów
zorganizowanych przez Kolej Linową
Czantoria, Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Czantoria” oraz Miasto Ustroń
mogli w świetnych warunkach pokonać
slalomem 150 metrów i ok. 7 bramek.
Dopingowali ich najbliżsi, znajomi, ale
również Ustroniaczek wraz ze swoimi
„czantoryjnymi” przyjaciółmi – Liskiem
i Salamandrą.
O 10.00 zaczęli zjeżdżać urodzeni
w 2018 roku, a więc czterolatki, które
przecież całkiem niedawno nauczyły się
chodzić. Z siedmiu startujących w tej
kategorii osób tylko jedna zaliczyła tzw.
„glebę”, więc można być pewnym, że
sztukę chodzenia dzieci mają opanowaną
do perfekcji. Z rocznika 2017 wystartowało
tylko dwoje uczestników, dziewczynka
i chłopczyk, zatem miejsce na podium
mieli jak w banku, należało tylko utrzymać

się na nogach. Sześciolatków rywalizowało siedmioro, w tym jedna dziewczynka.
W kategoriach 2015-2012, czyli dzieci
starszych, startowało już więcej osób,
bo od 12 do aż 19. Najlepszy czas zawodów zdobył 10-letni Franciszek Szczyrba
(00:12,44), trudno nie wspomnieć też
o 8-letniej Hannie Staszewskiej, która
wspomniany dystans pokonała niemal
równie szybko (00:13,28). Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki w konkursowych 14 kategoriach (każdy rocznik
podzielony na dziewczynki i chłopców):
2018: 1. Kaja Olszak, 2. Michalina
Kohut; 1. Marcin Kurpios, 2. Nikodem
Bral, 3. Antoni Szczyrba; 2017: 1. Julia
Sebesta; 1. Viri Šrubař; 2016: 1. Kaja
Bral; 1. Jan Deda, 2. Witold Szyszkowski, 3. Maksymilian Karmoliński; 2015:
1. Malwina Kuczera, 2. Emma Kulig,
3. Anna Niegłos; 1. Tymoteusz Zoń,
2. Oskar Rozkoszny, 3. Olaf Rozkoszny;
2014: 1. Hanna Staszewska, 2. Aleksandra

Taki unikalny kubek (do wyboru) można zdobyć (tylko) biorąc udział w konkursie ekologicznym pt. „Recykling – wspólny interes”. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, które pojawi
się pod artykułami naszej ekospecjalistki Lidii Szkaradnik. Odpowiedzi nie powinny sprawić
żadnej trudności, jeśli uważnie przeczyta się tekst, a przyjmujemy je tak samo jak hasła
z krzyżówek.
Fot M. Niemiec
17 lutego 2022 r.

		

Hanna Staszewska była najszybsza z dziewczyn.
Fot. E. Kostka

Deda, 3. Natalia Broda; 1. Wojciech Kaczmarek, 2. Kamil Michnik, 3. Andrzej Kaczmarek; 2013: 1. Nadia Kohut, 2. Pola Kolasa,
3. Oliwia Kobiela; 1. Radosław Węglarz,
2. Oliwier Uklejewicz, 3. Józek Łamacz;
2012: 1. Zofia Raszka, 2. Zofia Sikora,
3. Agata Chwastek; 1. Franciszek Szczyrba, 2. Bazyli Jaworski, 3. Karol Cieślar.
Po zawodach odbyło się krótkie szkolenie z zasad bezpieczeństwa na stoku,
które przeprowadził asp. sztab. Tomasz
Pszczółka z Wydziału Prewencji cieszyńskiej Komendy Powiatowej Policji przy
pomocy kilku funkcjonariuszy z Komendy
Wojewódzkiej z Katowic oraz Sznupka –
policyjnej maskotki. Następnie miejsce
miał krótki konkurs, dzieci otrzymały kilka
pytań dotyczących treści, z którymi chwilę
wcześniej zostały zaznajomione. Do wygrania były m.in. dwa kaski oraz odblaski.
Dekorację poprowadził Szymon Plich,
który czuwał również nad przebiegiem
szkolenia. Nagrody wręczyli: naczelnik
Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Barbara Niemczyk, a także prezes
SRS Czantoria Sławomir Kohut i wiceprezes Kolei Linowej Czantoria – Bartosz
Siwiec. Nie zabrakło też przedstawiciela
GOPR-u, ratownika Jana Śliwki. Sponsorami imprezy byli: Coca-cola, Sopelek,
Skidata, Kilpi, Czantoria Kolej Linowa,
Lisia Polana, Park Miniatur Inwałd, Bright
Junior Media, GoJump Bielsko-Biała, Dream Park Ochaby.
Edyta Kostka
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Po naszymu...

powiedziały, że przijdymy po drugi i w spokoju jeszcze roz se
wszycko łoglóndnymy, a możne aji wybierymy cosi pieknego na
te łokrónglice.
Staro ustrónioczka

Co też porobiocie moji mili?

Z naszego na polski

Je taki przisłowi: „Idzie luty obuj dobre bóty”, tóż jaki sóm ty
dobre? Mie kożde przemokajóm, jak idym przez takóm chlape,
nale nie siedzym jyno w chałupie. Niby żyjym z dnia na dziyń,
ale staróm sie też mieć jakisi dobre uczynki, bo to mi dycki
lekczyj na duszy. Nic takigo wielkigo. To kamratce, co biydnie
chodzi zrobiym jakisi sprawunki, abo zadzwóniym do kogosi ze
znómych i spytóm jako sie czuje i czy czego nie potrzebuje. Jak
trzeja to pumogym. Staróm sie być życzliwo do napotkanych
ludzi na ceście i nie łopowiadać ło swoich boleściach, kiere
przeca kożdy mo, jak już mu sie siódmy krzyżyk zbliżo. I tak
staróm sie żyć doś pogodnie mimo tych niewiesiołych czasów.
Łoto po połedniu wybrałach sie z kamratkóm na szpacyr.
Jak my szły przez rynek, to kapke my przistanyły i słuchały
takigo fajnego muzykanta, co tam czynsto gro taki światowe
szlagiery na rozmaitych trómpetach. Potym idymy dali i dziwómy sie, dyć w galerii Heczki świyciło sie światło. To isto
musi być jakosi impreza. Tóż zaroziutko my sie tam skierowały,
bo kamratka chciała kupić jakisi szumny łobrozek dlo swoji
siostry na łokrónglice. Kiedysi chodziły my pospołu do muzeum
łoglóndać wystawy, bo łobie to mómy rade i łóńskigo roku jak
były taki wiynksze łobostrzynia, to nóm tego doista chybiało.
Tóż wylazujymy po schodach do tego przibytku, a kapke my
sie sfuczały w tych hrubych zimowych mantlach. Ledwo my
wlazły, a tam burmistrz i jakisi drugi panoczek, zdo mi sie, że
to był isto starosta. Gospodorz nas powitoł, tóż przeszły my
dali i łoglóndły szumnóm wystawe. Piekusierne kwiotki, rozmaite widoki, taki letni, aż sie ciepło zrobiło na duszy i teschno
było za takóm słónecznóm pogodom. To je nie do uwierzynio
jaki ci ludzie majóm talynty! Potym my sie dowiedziały, że
akurat tego dnia była czworto rocznica jak łodszed do tego
lepszego świata niełodżałowanej pamiynci Boguś Heczko.
Wielko szkoda, bo to był malorz wyśmiynity i dobry, życzliwy
człowiek. Ludzie tam fórt przichodzili i łodchodzili, tóż my też

Dziwać sie – patrzeć. Dziwóm sie przez łokno, czy tam padze.
Kapke – trochę. Idym pumału, bo mie kapke noga boli.
Po drugi – drugi raz. Dzisio szłach już po drugi do sklepu.
7/2022/2/R

BIBLIOTEKA POLECA
Marc-Uwe Kling

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

Roksana Jędrzejewska-Wróbel

„Dzień, w którym babcia popsuła Internet”

„Siedmiu Wspaniałych i sześć innych, nie całkiem nieznanych historii”

To był ten jeden jedyny raz, kiedy Tiffany powinna była pilnować babci. I akurat dziś babcia
musiała popsuć Internet. Cały
Internet. Na całym świecie. No,
super….Bez Internetu nic nie
jest już tak jak dawniej. Max
nie może cały czas gapić się
w komórkę, Luisa nie może słuchać muzyki, a dziadek – oglądać
telewizji. Nawet mama i tata
wrócili wcześniej do domu, bo
nie mogli pracować. Nikt nie
wie, co robić – tak zupełnie
bez Internetu. A jednak robi się
z tego całkiem fajny dzień. Mimo
że Internet jest popsuty! A może
właśnie dlatego?

Bajki terapeutyczne do wspólnego czytania. Współczesne dzieci mają o wiele więcej
zabawek niż my w ich wieku, ale czy mniej problemów?
W tych pełnych humoru bajkach z łatwością odnajdziemy ślady baśni klasycznych, ale również - jakże
bliską nam rzeczywistość. Rozwód u państwa Żabickich;
wredny wilk z VI B prześladujący ufnych pierwszaków;
presja pięknego wyglądu, która pyzatej królewnie
odbiera radość życia; sławna dzięki mediom, choć
samotna Roszpunka; trzy świnki-akwizytorki, wymuszające na zagubionym wilku zupełnie mu niepotrzebne
rzeczy; mama w roli Kopciuszka. Skąd my to znamy…?
Mówiąc o współczesnych problemach, historie te
opowiadają jednocześnie o potrzebie akceptacji
i miłości, która jest niezmienna od wieków. Czasy się
zmieniają, bajki się zmieniają, a tęsknota za byciem
kochanym – nie. Te bajki dodają otuchy, uczą prawdziwych wartości i rozwijają inteligencję emocjonalną.

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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W dawnym Ustroniu

(część IV)

SZPITALIK HUTNICZY
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.

Bohaterem czwartej części niniejszego
cyklu jest ustroński szpitalik hutniczy,
którego obiekt stoi do dziś przy ul. 9 Listopada 11. Mało kto pamięta o jego pierwotnym znaczeniu, domek ten kojarzymy
raczej z jego mieszkanką – zmarłą przed
pięcioma laty znaną ustronianką Anną
Kotecką. Historia szpitalika sięga 1878
r., a poprzedza ją wielki pożar, którego
płomienie strawiły sporą część zabudowań
w górnym Ustroniu. Jak pisała „Gwiazdka Cieszyńska” z 17 listopada 1877 r.:
„W zeszły poniedziałek podczas jarmarku
cieszyńskiego wielkie nieszczęście pożarne
spotkało gminę. Przed południem wybuchł
ogień w stolarni w pobliżu głównej huty
i w kilku minutach prawie rozszerzył się
na 13 domostw. Wicher bowiem ogromny
od strony Czantorji wiejący rozszerzał
pożar, czyniąc ratunek niepodobnym. Poczta z urzędem telegraficznym, gospoda
Eisnera, kilka innych domów mieszkalnych
i zabudowań gospodarskich oraz kilka
magazynów arcyksiążęcych zostało pastwą
wrogiego żywiołu. Mieszkańcy dotkniętych
domów po części ledwo z życiem uciekli
wśród gwałtowności pożaru, niektórzy
stracili wszystkie ruchomości, nie mogąc nawet ani bydła i trzody uchronić.
Sikawki ustrońskie nie zdołały poskromić ognia, dopiero gdy oddział straży
ogniowej ze Skoczowa, a wkrótce za nią
z Cieszyna przybyły, zdołano ograniczyć
niebezpieczeństwo. Szkoda jest wielka”.
Warto uściślić tutaj, że gospoda Eisnera znajdowała się w lokalizacji obecnego sklepu „Beskid”, a poczta i telegraf
w nieistniejącym pobliskim budynku.
Ale wróćmy do szpitalika. Przed pożarem w jego miejscu stał niewielki murowany budynek, który odbudowano, uzupełniając częściowo ocalone z pożogi mury.
Zarząd dóbr książęcych przeznaczył go na
szpital, zaprojektowany 16 kwietnia 1878
17 lutego 2022 r.

		

r. przez Albina Theodora Prokopa, kierującego Urzędem Budowlanym Komory
Cieszyńskiej. Plan nosił tytuł: „Umbau des
abgebrannten Hauses in Ustron zu einem
Spitale” (Przebudowa spalonego domu
w Ustroniu na szpital). Nowy szpitalik miał
wymiary 16 m x 6 m i składał się z trzech
pomieszczeń. Wejście główne znajdowało
się od strony wschodniej i prowadziło do
niedużej sieni. Z niej wchodziło się do
wszystkich pozostałych sal. Izba przyjęć
(Wärterin) usytuowana była od północy,
a kuchnia (Küche) od zachodu. Sala chorych (Krankenzimmer), umiejscowiona
od strony południowej, zajmowała połowę powierzchni budynku. Jej przestrzeń
przedzielało jedno cienkie, drewniane
przepierzenie. W budynku uwagę zwracał
obszerny strych, którego północny szczyt
zwieńczała charakterystyczna lukarna,
tzw. „wole oko”, zachowane do dziś.
Dwie dekady później, w połowie sierpnia
1898 r., architekt Prokop zaprojektował
dobudówkę, wydłużającą szpitalik w kierunku południowym. Miała ona wymiary
5 m x 6 m, a przeznaczono ją głównie na
cele gospodarcze. W większych komórkach trzymano drewno, potrzebne sprzęty
i produkty spożywcze. Zaś niewielkie
pomieszczenie w południowo-zachodnim
rogu pełniło funkcję tymczasowej kostnicy, która, biorąc pod uwagę ówczesne
warunki pracy w hucie, była niezbędna. Do
przybudówki prowadziło osobne wejście
z gankiem od strony ogrodu rozciągającego się od wschodu i południa. Ostatecznie
przedłużono ją o kolejne 4 m w stronę południową, łącząc z sąsiednim budynkiem

robotniczym pod dzisiejszym adresem ul.
9 Listopada 13. Został on zaadaptowany
z dawnej stodoły, co było odpowiedzią na
nieustanny głód mieszkań robotniczych.
Szpitalik powstał na fali reform socjalnych, przeprowadzanych z inicjatywy
zasłużonego hutmistrza Emila Kuhlo,
z przeznaczeniem dla pacjentów ze wszystkich 5 ustrońskich ośrodków hutniczych.
Dotychczas prowizoryczne ambulatoria
znajdowały się na terenie poszczególnych
zakładów, nie spełniając należytych wymogów sanitarnych. Opiekę na chorymi
hutnikami sprawował lekarz zakładowy,
zobligowany również do leczenia kuracjuszy, osób ubogich oraz oglądania zwłok.
Pierwszym takim medykiem, znanym
z nazwiska, był Johann Blondiau,
a w okresie założenia szpitalika funkcję tę
pełnił Guido Mentel.
Warto dodać, iż w tym okresie działały
w okolicy jeszcze 3 podobne przybytki,
zwane szpitolkami. W oddaleniu od centrum, na terenie fabrycznym na Gojach,
Arcyksiążęcy Zakład Budowy Maszyn
wzniósł szpital przeznaczony do izolacji
chorych na cholerę (Choleraspital), którego obiekt stoi do dziś przy ul. Cieszyńskiej
33. Zaś w centrum, przy ul. Cieszyńskiej
7, mieścił się ongiś szpital dla biednych
z 3 łóżkami (Nothspital mit 3 Bettten).
W 1892 r., z uwagi na zagrożenie epidemią cholery, urządzono szpitalik także
w prywatnym domu w Hermanicach,
gdzie leczono między innymi włoskich
jeńców, znanych u nas z regulacji potoków
górskich.
Alicja Michałek

Szpitalik – przybudówka.

Szpitalik – wole oko.

Szpitalik domek.
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RÓŻNE OBLICZA KOTÓW
Światowy Dzień Kota, przypadający 17 lutego, skłonił mnie
do kilku refleksji, które są oparte na moim doświadczeniu,
a wiąże się ono z chęcią niesienia pomocy bezdomnym i wolno
żyjącym kotom. Powszechnie wiadomo, że komu towarzyszy
kot, nie musi bać się samotności, a czas z nim spędzony nie
jest nigdy czasem straconym, więc owo święto może być też
okazją, by przygarnąć takiego czarującego zwierzaka. Koty
przecież, wyczuwając schorzenie, leczą ciało i koją smutki.

ZIMA W MIEŚCIE Z RADIEM ZET
18.02.2022 r. (piątek) godz. 15.00-20.00
19.02.2022 r. (sobota) godz. 11.00-20.00
20.02.2022 r. (niedziela) godz. 10.00-15.00
Program wydarzenia:
• Przebojowa zima w Ustroniu nie potrzebuje śniegu. Wszystkie
atrakcje są niezależne od pogody,
• Lodowisko syntetyczne z darmową wypożyczalnią,
• Górka do Snow Tubingu,
• Strefa biegówek,
• Strefa Snowboardu,
• Strefa gorącej czekolady, kawy i herbaty MOKATE,
• Strefa Uzdrowiska Ustroń oraz Medical & Spa Prestige Club,
• Lista Przebojów Radia Zet od godz. 18.00-20.00 z mini
studiem (sobota),
• Zawody, animacje, konkursy, nagrody od Sponsorów.
Dodatkowo Uzdrowisko Ustroń oprócz namiotu i ulotek
/ oferty Medical & SPA, Hotelu Wilga i Pelokosmetyków,
będzie prowadziło:
• rozgrzewkę dla dzieci i dorosłych przed nartami
• pomiar cukru i ciśnienia
• pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej
• przetestować będzie można nasze Pelokosmetyki produkowane
na bazie solanki i borowiny.
Ponadto Miasto Ustroń będzie prowadziło akcję rozdawania
maseczek chirurgicznych dla chętnych mieszkańców pod namiotem Miasta Ustroń – piątek od 17.00 (do wyczerpania zapasów),
sobota-niedziela od 13.00 (do wyczerpania zapasów).

12 lutego o godz. 14.40 na skrzyżowaniu ul. Andrzeja Brody i Katowickiej II miało miejsce zderzenie boczne dwóch pojazdów. 64-letni
mężczyzna kierujący Oplem Insignia nie ustąpił pierwszeństwa 46-latkowi siedzącemu za kierownicą samochodu marki Ford Kuga. Uczestnicy
zdarzenia byli trzeźwi. Sprawca został ukarany mandatem.
Foto: Cieszyn i okolice – informacje drogowe
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Dyzio towarzyszy dziewczynce przez cały czas.

Są jednak różne problemy towarzyszące kociej nacji. Koty
rozmnażają się niezwykle szybko. Dzięki programom opieki nad
zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miast i gmin jest wykonywana sterylizacja kotów,
a mam wrażenie, że ich populacja się nie zmniejsza.
Bezdomna kotka dwa razy do roku musi urodzić i wykarmić
dwa mioty kociąt, a nie jest to łatwą sprawą. Te kocie mamy są
niedożywione, chorują i często też rodzą słabe i chore mioty.
Z przykrością trzeba stwierdzić, że ludzie nieraz pozbywają się
niechcianych maleństw bez żadnych skrupułów. Całe szczęście,
że przybywa osób, którym bardzo leży na sercu mądra pomoc
kociej nacji.
Jest wielu miłośników tych niezwykłych zwierząt. Niewątpliwie można zachwycić się ich wyniosłą postawą, która na pewno
wynika z poczucia własnej wartości, zdolności ukrywania się, gdy
nie mają ochoty na nasze towarzystwo i nieuznawania żadnych
autorytetów. Niektórzy jednak uważają, że kot nie ma zdolności
do nawiązywania więzi uczuciowych i jest pozbawiony wrażliwości i empatii, ale to bardzo krzywdząca opinia. Popatrzcie
proszę na zdjęcia, które dostajemy po adopcji kotów z naszego
Stowarzyszenia. Jednym z przykładów jest postawa kotka Dyzia,
który nawiązał niesamowitą relację z dzieckiem. Jest przy dziewczynce cały czas i podczas snu, i w trakcie zabaw na macie. Nie
odstępuje maluszka na krok.
Nie każdy z nas jest wielbicielem kotów, ale ja sobie nie wyobrażam życia bez kota, a nawet kilku kotów. Uwielbiam ich
niezależność i uporczywą skłonność do zajmowania się samym
sobą (chociaż nie zawsze) oraz obserwację i kontemplowanie
życia z bezpiecznego, często wysokiego, punktu.
Koty wiele wniosły do mojego życia. Nauczyły mnie wrażliwości, cierpliwości i odgadywania ich nastrojów. Przez moje
życie przewinęło się kilkaset kotów. Niektóre szybko znajdowały
domy, a niektóre zostawały w moim życiu bardzo długo. Kilka
odeszło i pozostawiło we mnie trwały ślad i gdy je wspominam
zawsze się uśmiecham, chociaż jest mi smutno, że już ich nie
ma… Balbinka, Munio, Kicia, Amor, Rudzia…
Alicja Cieślar Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AS”
17 lutego 2022 r.

PRZERWALI SERIĘ PORAŻEK
MOSiR Bochnia – MKS Ustroń 23:31 (11:13)

II LIGA

Ostatniej soboty ustrońscy szczypiorniści po bardzo dobrych zawodach wygrali
w meczu o przysłowiowe sześć punktów.
Tym samym podopieczni trenera Piotra
Bejnara w najlepszy z możliwych sposobów przerwali serię czterech kolejnych
porażek. Po pierwszej połowie w lepszej
sytuacji byli nasi rodzimi piłkarze ręczni,
którzy prowadzili dwoma bramkami i było
to prowadzenie w pełni zasłużone. Przed
przerwą najbardziej aktywni pod bramką gospodarzy byli skrzydłowi, a więc
Michał Jopek i Szymon Gogółka, którzy
zanotowali po cztery trafienia. Miejscowi
nie zamierzali się jednak poddawać, dzięki czemu odrobili niewielką stratę. I to
z nawiązką, bowiem w 41. minucie objęli
minimalne prowadzenie. Co ciekawe była
to pierwsza i jednocześnie ostatnia taka
sytuacja w tym meczu, bowiem ustrońscy szczypiorniści zdobyli pięć bramek

Trener Piotr Bejnar.

Fot. Łukasz Bielski

II LIGA GRUPA 4
1

SPR Orzeł Przeworsk

15 42 526:394

2

AZS AGH II Kraków

16 42 527:404

3

KS Vive II Kielce

17 36 477:441

4

Grupa Azoty Unia II Tarnów 16 27 495:441

5

HLB Tężnia Busko-Zdrój

16 27 436:405

6

SMS ZPRP III Kielce

13 24 403:357

7

SUMKS Jedynka Myślenice

17 23 411:451

8

SPR Górnik Zabrze

14 23 398:389

9 MKS Ustroń

17 19 415:443

10 SPR Stal II Mielec

17 17 448:518

11 MOSiR Bochnia

17 14 492:549

12 AZS Politechnika Św. Kielce 16 11 444:515
13 UKS SMS Wybicki Kielce

17 lutego 2022 r.

z rzędu i ponownie wyszli na prowadzenie. W ostatnich minutach przewaga ta
była stopniowo powiększana, aż finalnie
MKS Ustroń wygrał różnicą ośmiu bramek. Warto podkreślić, że prawie wszyscy
zawodnicy z pola zanotowali w tym spotkaniu przynajmniej jedno trafienie. W następnej kolejce podopieczni trenera Piotra
Bejnara ponownie zagrają na wyjeździe,
a ich rywalem będzie SPR Górnik Zabrze.
MKS Ustroń reprezentowali (w nawiasie liczba bramek): Bartosz Aronik,
Dawid Oliwka, Jan Cieślar – Szymon
Gogółka (8), Mateusz Turoń (4), Michał
Jopek (4), Artur Kwolek (3), Mateusz
Cieślar (3), Marcin Białkowski (2), Piotr
Szturc (2), Aleksander Bejnar (1), Piotr
Gawlas (1), Łukasz Szczęsny (1), Przemysław Polok (1), Łukasz Gogółka (1),
Michał Raszka.
Arkadiusz Czapek
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3 302:467
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NAJLEPSZY
KLUB
W tym sezonie narciarskim zawodnicy
SRS Czantoria brali udział w 7 zawodach.
Aktualnie nasz klub zajmuje 1 miejsce
wśród 23 klubów zgłoszonych do rywalizacji. Jesteśmy niezmiernie dumni
z sukcesów naszych zawodników.

8 lutego na górze Żar odbyły się kolejne zawody z cyklu Śląska Liga Dzieci
i Młodzieży. Nasi zawodnicy uplasowali
się na pozycjach: 1 m. Grzegorz Husar,
2 m. Kamila Wojciech, 3 m. Maksymilian
Kamiński, 4 m. Mikołaj Śliwka, 5 m.
Kacper Greene, 6 m. Zosia Kasperska,
7 m. Asia Szumańska, 8 m. Hania Łamacz,
8 m. Vanessa Saniternik, 8 m. Łukasz Gorlich, 9 m. Konrad Michnik, 9 m. Emilia
Śliwka, 9 m. Hugo Polak, 9 m. Aleksander
Wojciech, 9 m. Julia Greene, 10 m. Agata Drozdowska, 10 m. Amelia Gurbiel,
11 m. Igor Olszak, 11 m. Michał Markuzel,
12 m. Natalia Kohut, 12 m. Filip Markuzel, 13 m. Aleksander Deda,14 m. Paulina
Zajączkowska, 14 m. Justyna Warzecha.
10 lutego na Złotym Groniu w Istebnej odbyły się kolejne zawody z cyklu
Beskidzkie Nadzieje. Nasi zawodnicy
uplasowali się na pozycjach: 2 m. Franek
Szczyrba, 3 m. Emilia Janos, 4 m. Kajtek
Gurbiel, 6 m. Hania Krawczyk, 8 m.
Marysia Owczarz, 9 m. Kamil Michnik,
9 m. Nikodem Ryczko, 11 m. Bruno Polak,
12 m. Hania Łamacz.
Starty naszych zawodników możemy
zaliczyć do bardzo udanych. Gratulujemy
zawodnikom oraz życzymy sukcesów
w kolejnych zawodach!
Składamy serdeczne podziękowania
naszym sponsorom: SANBUD, M&A,
KUBALA, QBL, DUO-SPAW. Bez ich
wsparcia trudniej by nam było osiągnąć
pozycję lidera wśród klubów narciarskich
rywalizujących w Śląskiej Lidze Dzieci
i Młodzieży. Wyrazy głębokiego uznania
składamy również rodzicom naszych zawodników, którzy niestrudzenie pomagają
podczas zawodów. Wasza pomoc jest
nieoceniona.
Zarząd SRS Czantoria Ustroń

13

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

Ten Ustroniaczek chyba mnie śledzi.

Fot. E. Kostka

Zielony Sklep zielarsko-medyczny (irydologia, naturowww.okna-besta.pl ZAPRA- terapia, indywidualny dobór
SZAMY – USTROŃ. 33-854- ziół). Ustroń, Daszyńskiego 16
53-98.
(w podwórzu). 33 854-19-62

1.12.21-17.03				 Wystawa prac Zdzisława Beksińskiego, Muzeum
Ustrońskie (bilety: normalny 20zł, ulgowy 15zł)
18.02 godz. 17.00			 Pan Magiczny Show, (impreza biletowana), MDK
Prażakówka
18, 19, 20.02				 Przebojowa Zima z radiem ZET, szczegóły str. 12
26.02 godz. 11.00			 III zimowe wejście na Czantorię w krótkich gaciach
								
– idziemy dla Krystiana Piszczka, Kolej Linowa
Czantoria, szczegóły na str. 3
27.02 godz. 9-13			 Skarby Stela - Targi Staroci, targowisko miejskie
01.03-31.03				 31 dni Na Czantorii
4.03 godz. 17.00			 Koncert dla Babci i Dziadka, MDK Prażakówka
7.03 godz. 14.30			 Spotkanie Rady Seniorów, sala sesyjna Urzędu
Miasta
11.03 godz. 19.00			 Koncert o kobietach (nie) tylko dla kobiet, Magda								 lena Kumorek (impreza biletowana), MDK Praża								kówka

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) 854-2257. www.komandor.pl

Do wynajęcia umeblowane
mieszkanie w spokojnej dzielnicy Ustronia. 691-331-647.
Wynajmę niezależne mieszkanie w domu prywatnym Ustroń-Hermanice. 783-697-359.

Cyklinowanie bezpyłowe par- Drewno orzech włoski – pień
kietów, desek. Odnawianie wysoki ok. 4 metry, obwód ok.
schodów. 666-989-914.
1,1 metra do wycięcia. 513797-150.
Spawanie plastików. Ustroń, ul.
Pokój z łazienką w centrum do
Obrzeżna. 501-444-534.
wynajęcia. 505-201-564.

Rehabilitacja domowa. Masaże
lecznicze. Terapia manualna Bagażówka – przeprowadzki
punktów spustowych. Zadzwoń + ekipa. Usługi transportowe.
601-478-108.
– przyjadę. 663-224-499.
OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

DYŻURY APTEK
Dyżur w godzinach 8.00-20.00

Apteki dyżurujące w niedziele i święta:

19.02 			 Cent. Leków MAX						ul. Daszyńskiego 1 		tel. 33 856-11-93
20.02 			 Cent. Leków MAX						ul. Daszyńskiego 1 		tel. 33 856-11-93

APTEKA czynna 24 h znajduje się w Cieszynie na ul. Bobreckiej
27 (obok Kauflandu) „PRIMA”, tel. 33 858-27-65.
7/2022/4/R
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10 lat temu - 16.02.2012 r.
ZALODZONE POTOKI
Niskie temperatury i lód to zawsze oznacza kłopoty z Młynówką.
Im większe mrozy, tym większe kłopoty. Główne zagrożenie występuje w Polanie. Tam też trwają nieustannie roboty nad utrzymaniem
przepływu wody. Praktycznie dotyczy to całego odcinka Młynówki
od Obłaźca do Nadleśnictwa. Pokrywa lodu ma kilkadziesiąt centymetrów grubości. Środkiem utrzymywany jest przepływ wody.
Stale trzeba go udrażniać. Najprościej byłoby zamknąć śluzę
na Obłaźcu. Nie robi się tego by utrzymać przepływ biologiczny
wody. Gruba pokrywa lodu sprawia, że woda wylewa się na lód
tam zamarzając. Tak tworzą się kolejne warstwy, aż do wylania
się wody z koryta i zalania pobliskich domów. Gdy woda nie znajduje ujścia przez lód, przenika przez brzegi i przesiąka zalewając
piwnice. Konieczne jest utrzymanie przepływu wody. Kawały lodu
wywożone są do Wisły, a raczej zrzucane przez koparkę na lód.
Powstaje księżycowy krajobraz.
NESTOR JEDNOSTKI
19 stycznia Józef Balcar obchodził jubileusz 90. rocznicy
urodzin. Jako że jest najstarszym członkiem Ochotniczej Straży
Pożarnej w Lipowcu odwiedziła go delegacja jednostki z najlepszymi życzeniami. Członkiem OSP w Lipowcu J. Balcar został
w 1966 r. Jubilat w 2002 r. został uhonorowany przez ustroński
samorząd Laurem Srebrnej Cieszynianki. Z okazji okrągłej
rocznicy urodzin spotkał się również z władzami miasta, które
reprezentowali: burmistrz Jolanta Krajewska-Gojny, naczelnik
Danuta Koenig, przewodniczący RM Stanisław Malina oraz
z członkami Koła Emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego.
GRALI LIGOWCY
W ostatni weekend 11 i 12 lutego w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej nr 2 odbył się XVIII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Miasta Ustronia. Pierwszego dnia grały dzieci i młodzież. Dla
wszystkich zorganizowano ciepły posiłek i gorącą herbatę. Każdy
uczestnik dostał czekoladę i pomarańczę. W sobotę rywalizowało
59 uczestników w tym 32 z Ustronia.
– Zaprosiliśmy dziewczyny i chłopców z Ligoty, bo grają na
wyższym poziomie - mówi organizator Andrzej Buchta - Zawodniczki z Ustronia musiały się trochę napocić i pokazać, co potrafią.
Poziom turnieju dziewcząt wyższy niż chłopców, dziewcząt też było
więcej. Nie dojechała ekipa z Lesznej, bo przy -25oC nie zapalił
samochód. (…)Nagrody najlepszym wręczała burmistrz Jolanta
Krajewska-Gojny wraz z organizatorami: K. Heczką, A. Buchtą,
J. Hojnackim, S. Ruckim i J. Groborzem. Rywalizowało 110 zawodniczek i zawodników, w tym 62 z Ustronia.
Wybrała: (lsz)
17 lutego 2022 r.

7/2022/5/R

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z POMOCY

DORADCY NIERUCHOMOŚCI?
Nazywam się Dawid Zyzański
Od kilku lat specjalizuję się w sprzedaży nieruchomości. Na przełomie
swojej kariery zawodowej spotkałem wiele osób, które z perspektywy
osoby doświadczonej w sprzedaży nieruchomości, podejmowały błędne ale również pochopne decyzje podczas sprzedaży nieruchomości.
W efekcie uzyskiwały one niskie ceny ofertowe, niejednokrotnie
nie doprowadziły do finalizacji transakcji.

Dzięki współpracy ze mną unikniesz błędów negocjacyjnych, a ja uzyskam najwyższą cenę za Twoją nieruchomość. Moje doświadczenie gwarantuje szybki, prosty
i przyjemny proces sprzedażowy.

Dodatkowa nagroda do krzyżówki – czapka z daszkiem od Miasta
Ustroń w kolorach: ultramarynowym, jasnoniebieskim, czerwonym
i zielonym do wyboru.
Fot. M. Niemiec

Zaoszczędzę Twój czas oraz pieniądze!
Zadzwoń i umów się na bezpłatną konsultację w sprawie
Twojej nieruchomości: 790 373 836

FERIE
W BIBLIOTECE

Nie taki dawny Ustroń, 2012 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 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) okrągła klamra, 8) miasto o podnóża Wezuwiusza, 9) broni wjazdu, 10) do prostowania uzębienia, 12) dodatki
do kłódki, 14) składana królowi, 15) okrągła mapa świata,
16) zwierzęcy pyszczek, 19) drzewo liściaste, 22) raczej rzadkie imię żeńskie, 23) nerwowe lub wełniane, 24) czyta tekst.
PIONOWO: 2) jeden z legendarnych założycieli Cieszyna,
3) złote pary w „Prażakówce”, 4) lipcowa solenizantka,
5) bogata w koralowce, 6) książka pomysłów pełna, 7) marka
komputera, 11) zatrudniony w firmie, 13) warzywo korzeniowe, 17) przeciwieństwo zła, 18) kontrnatarcie, 20) ryba
z kolcem, 21) daje poczucie bezpieczeństwa.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy do 24 lutego.

Rozwiązanie Krzyżówki z Nr 5

SZUSY NA STOKU
Nagrodę w wysokości 50 zł oraz czapkę z daszkiem od Miasta Ustroń
otrzymuje:* Franciszek Kisiała z Ustronia, ul. Lipowska. Zwycięzcę
zapraszamy po nagrodę po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.
17 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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MISTRZOSTWO POLSKI NIE DLA MKS
Na Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Lekkiej
Atletyce, które odbyły się w dniach 11-13
lutego w Rzeszowie Maja Chamot wywalczyła złoty medal. Maja wielokrotnie
zdobywała tytuł mistrzyni Polski, reprezentując ustroński klub MKS. Mimo iż nie
mieszkała w Ustroniu, to była związana z
naszym miastem rodzinnie i trenowała w
Lipowcu pod okiem Magdaleny Kubali.
Tegoroczny tytuł i złoty medal zdobyła
już jako zawodniczka KS Sprint Bielsko-Biała. Maja pobiła swój rekord życiowy

skacząc 4,10 m. Wyniki prób Mai: 3.60
(1) - 3.75 (1) - 3.80 (1) - 3.85 (1) - 3.90
(1) - 4.00 (1) - 4.10 (2) - 4.23 (xxx).
Na tych samych zawodach szlify zdobywała lipowczanka Martyna Balcar.
Reprezentantka MKS Ustroń została
sklasyfikowana na miejscu 8. Wyniki prób
Martyny: 2.80 (1) - 3.00 (1) - 3.20 (xxx).
Klub z Ustronia reprezentował też Michał
Kunc, który w swojej kategorii zajął 8.
miejsce, przeskakując poprzeczkę na
wysokości 3.60 m. Wyniki prób Michała:
3.60 (2) - 3.80 (xxx).

Blanka Niemczyk - uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 jest aktywną szachistką Olimpii
Goleszów. W ostatni weekend rywalizowała
w turnieju klasyfikacyjnym w Strumieniu.
Jednak nie samymi szachami człowiek żyje,
Blanka opróbuje sił także w innych dyscyplinach, m.in. w ping-pongu.

DOBRE SKOKI W PEKINIE
Cały Ustroń trzymał kciuki za mieszkańców naszego miasta,
którzy brali udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. 11 lutego Piotr Żyła i Paweł Wąsek pomyślnie przebrnęli
kwalifikacje do sobotniego konkursu na dużej skoczni. Zawodnicy
WSS Wisła zajęli w eliminacjach odpowiednio miejsca: 27. (106,3
pkt., 120,0 m) oraz 36. (96,5 pkt.,117,5 m).
12 lutego w konkursie na dużej skoczni Piotr Żyła zajął 18.
miejsce, a Paweł Wąsek 21. Wyniki Polaków: 4. Kamil Stoch
(277,2 pkt., 137,5 i 133,5 m), 18. Piotr Żyła (255,2 pkt., 134,0
i 131,0 m), 21. Paweł Wąsek (254,3 pkt., 129,0 i 134,5 m), 26.
Dawid Kubacki (251,4 pkt., 131,0 i 131,5 m).
14 lutego reprezentacja Polski w skadzie: Piotr Żyła (WSS
Wisła), Paweł Wąsek (WSS Wisła), Dawid Kubacki (TS Wisła
Zakopane) oraz Kamil Stoch (KS Evenement Zakopane) zajęła
6. miejsce w drużynowym konkursie skoków (880,1 pkt.). Zwyciężyli Austriacy, do których Polacy stracili ponad sześćdziesiąt
punktów. Wyniki Polaków: Piotr Żyła (215,9 pkt., 118,0 i 125,5
m), Paweł Wąsek (213,3 pkt., 131,5 i 120,0 m), Dawid Kubacki
(203,0 pkt., 122,0 i 126,0 m), Kamil Stoch (247,9 pkt., 137,0
i 127,5 m).
Choć kibice liczyli na lepsze wyniki polskich skoczków, to
ustroniacy mogą być naprawdę dumni z najmłodszego reprezentanta kraju - Pawła Wąska. Zebrał bardzo dobre opinie i mówi
się, że występ na Olimpiadzie w Pekinie może być przełomowym
momentem w jego karierze, choć nie każda próba wypasdła
idealnie. Paweł dobrze zaprezentował się podczas konkursu
indywidualnego na dużej skoczni i w zawodach drużynowych.
Obok jedno z najciekawszych i najbardziej uroczych zdjęć rodzinnych skoczka. Paweł Wąsek z siostrą Kasią na Czantorii. (mn)
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17 lutego 2022 r.

