TYGODNIK MIEJSKI

UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

Nr 8 (1559) • 24 lutego 2022 r. • 2,50 zł (w tym 5% Vat) • ISSN 1231-9651

W numerze m.in.: Wszystkie
projekty Budżetu Obywatelskiego 2022, Burmistrz Ustronia o dotacjach dla klubów
sportowych, Handlowe pułapki na seniorów, Kobieta Stela,
Dziecięce ferie w mieście,
Pączki dla leniwych na tłusty
czwartek, Śmierć na stoku,
Interwencje strażaków, Sparingowe przełamanie Kuźni,
31 dni na Czantorii.

DLA KOGO 1%

Gościem specjalnym „Zimy w mieście z radiem ZET” był olimpijczyk, chluba naszego miasta
Paweł Wąsek. Więcej na ten temat na str. 17.
Fot. L. Szkaradnik

Początek roku zawsze wiąże się z nowymi postanowieniami, ale również
obowiązkami, do których należy między
innymi rozliczenie PIT. Zeznania za
2021 rok składać można od 15 lutego do
2 maja. Pracodawca natomiast zobligowany jest do przekazania pracownikowi
PIT-11 do końca lutego. Choć usługa
internetowa Twój e-PIT, dzięki której
podatnik nie musi samodzielnie rozliczać deklaracji, została uruchomiona
w 2019 roku, tym samym ratując nas
od żmudnego wypełniana wniosków, to
w dalszym ciągu czynność ta uważana
jest przez wiele osób za wątpliwą przyjemność. Aby przy rozliczeniu podatku
nie mieć wyłącznie poczucia, że robi się
coś, co jest konieczne, ale również coś,
co jest dobre, warto z niego przekazać
1% na wybraną przez nas organizację
pożytku publicznego (OPP).
Więcej na str. 2

PLANY I PLONY
Burzliwe są losy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
w Ustroniu Jaszowcu, w rejonie ulic Wczasowej, Turystycznej, Stromej, Skalica
i Równica – etap 1, a świadczy o tym już dodatek „etap 1” w nazwie.

Plan nieuchwalony,
ale poprawiony
Po kontrowersyjnej decyzji bielskiego
konserwatora zabytków o wpisaniu trzech
kompleksów domów wczasowych do
rejestru zabytków wyłączono obiekty z
pierwotnego projektu, żeby nie sankcjonować ich statusu zabytkowego w akcie pra24 lutego 2022 r.

		

wa miejscowego. To otwiera możliwość
modyfikacji czy złagodzenia ochrony
w przyszłości, żeby nie zahamowała przystosowania obiektów do współczesnych
standardów. Plan nie obejmujący domów
wczasowych zyskał dodatek „etap 1”.
Później kością niezgody stała się działka. Przewodniczący Rady Miasta Ustroń
(cd. na str. 12)

Rusza remont ul. Lipowskiej. Więcej na str. 5
Fot M. Niemiec
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DLA KOGO 1%
– W 2021 roku organizacje pożytku publicznego otrzymały
łącznie tytułem 1% należnego podatku wynikającego z rozliczenia
za 2020 rok środki w wysokości 972,7 mln zł. Przeciętna kwota
przekazana na rzecz tych organizacji wyniosła 63 zł – czytamy na
stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Stamtąd dowiadujmy
się również, że było to niemal 65 mln więcej niż rok wcześniej,
a 1% zdecydowało się oddać 15,3 mln podatników. W ubiegłym
roku naczelnicy urzędów skarbowych przekazali opisywane
środki na podstawie wniosków zawartych w: PIT-36, PIT-36S,
PIT-37, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38, PIT-39, PIT-28, PIT-28S,
PIT-CFC, PIT-OP. Pieniądze trafiają na rachunki bankowe organizacji w terminie od maja do lipca roku następującego po roku
podatkowym, za który składamy zeznanie podatkowe.
Aby przekazać 1% podatku, należy w odpowiedniej rubryce
formularza PIT wprowadzić nazwę i numer KRS organizacji,
którą chcemy wesprzeć. Wykaz uprawnionych podmiotów znaleźć
można na stronie: https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/. W Ustroniu
działa 10 takich organizacji (wykaz uaktualniony 7 lutego):
			
Numer KRS

Nazw OPP

Cel działania

0000032061

Stowarzyszenie
Kulturalne
„Równica”
w Ustroniu

Prowadzenie Reprezentacyjnego
Zespołu Miasta Ustroń – Estrady
Regionalnej „Równica”.

0000047396

Fundacja
Prowadzenie dwóch schronisk dla
Dobrego Pasterza bezdomnych kobiet i domów dla
matek z dziećmi w Wiśle Małej
(powiat pszczyński)
i w Ustroniu.

0000099847

Towarzystwo
Opieki nad
Niepełnosprawnymi
w Ustroniu

Prowadzenie Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego oraz Środowiskowego
Domu Samopomocy – Centrum
Aktywności TON.

0000100192

„Fundacja
św. Antoniego”

Niesienie pomocy ludziom bezdomnym, ubogim, dzieciom
z rodzin zagrożonych społecznie,
m.in.: codzienne wydawanie
obiadów, rozdawanie odzieży,
sprzętu gospodarstwa domowego,
mebli, przygotowywanie paczek
świątecznych, kolonie letnie itd.

0000110528

Stowarzyszenie
Pomocy
Dzieciom
i Rodzinie
„Można Inaczej”

Prowadzenie Ośrodka Pracy
z Dziećmi i Młodzieżą „Można
Inaczej”.

to i owo
z

okolicy

W smartfonie można zainstalować aplikację z mobilnym
przewodnikiem „Cieszyńska Kraina na tropie”. Swoim zasięgiem obejmuje teren
wszystkich gmin w powiecie
cieszyńskim. Zawiera nie tylko informacje o zabytkach
i obiektach, ale posiada też
możliwość geolokalizacji, co
umożliwia uzyskanie infor-
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macji o naszym położeniu,
by można było łatwiej poruszać się po wybranym szlaku
albo odnaleźć interesujący nas
obiekt.

* * *

Sekretarz Powiatu Cieszyńskiego Jacek Wiśniewski, objął
tę funkcję wiosną 2018 roku.
Zastąpił Józefa Waschuta,
który przeszedł na zasłużoną
emeryturę. Nowy sekretarz od
2005 roku był naczelnikiem
Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego.

* * *

Mieszkańcy Cieszyna cały
czas mają możliwość nieodpłatnego otrzymania maseczek do zakrywania twarzy
na czas epidemii koronawirusa. Można takowe otrzymać

0000182262

Klub Sportowy
„Kuźnia”
w Ustroniu

Prowadzenie Akademii Piłkarskiej, udział w rozgrywkach ligowych, rozwój sportowych pasji
u najmłodszych oraz wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu
sportowej rywalizacji.

0000330742

Stowarzyszenie
na
Rzecz Dzieci
i Rodzin
„Ponad
granicami”

Stowarzyszenie realizuje swoje
cele we współpracy z parafią
NMP Królowej Polski w Ustroniu
Hermanicach. Organizowanie
półkolonii dla dzieci i młodzieży,
prowadzenie świetlicy środowiskowej, biblioteki itd.

0000445929

Uczniowski
Klub Sportowy
„Beskidy”

Prowadzenie sekcji tenisa ziemnego, akcji propagujących ten sport
jako formy rekreacji.

0000466606

Chrześcijańska
Fundacja
„Dobre dzieło”

Prowadzenie Pogotowia Opieki
Rodzinnej zajmującego się pomocą rzeczową, finansową, merytoryczną i duchową rodzinom
pełnym i niepełnym, osobom
samotnym, niepełnoletnim, osadzonym, które z różnych przyczyn
znalazły się w trudnej sytuacji
życiowej (Ustroń i okolice).

0000610067 Fundacja „Esprit” Wspieranie rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży, organizowanie dla rodziców
pomocy w wychowaniu dzieci,
prowadzenie działań aktywizujących i zajęć kształcących dla
seniorów (m.in. w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku).

1% można przekazać również ustrońskim jednostkom OSP
poprzez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP (KRS
0000116212), który również jest Organizacją Pożytku Publicznego. W rubryce „Cel szczegółowy 1%” należy podać dokładną
nazwę oraz adres OSP, którą chcemy wesprzeć: OSP Ustroń
Centrum, ul. Strażacka 5; OSP Ustroń Lipowiec, ul. Lipowska
116; OSP Ustroń Nierodzim, ul. Szeroka 5; OSP Ustroń Polana,
ul. Wczasowa 1.
Ewangelickie Centrum Aktywności Lokalnej oraz Ewangelickie Stowarzyszenie „Maria-Marta” 1% pozyskują za pośrednictwem Diakoni Polskiej. W zeznaniu podatkowym musimy
wpisać: Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
(KRS 0000260697), dopisując w rubryce „Cel” jedną z nazw
powyższych organizacji. Można również wesprzeć działające
w Ustroniu Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AS”. Aby to
zrobić korzystamy z numeru KRS Fundacji Zwierząt Skrzywdzonych i Porzuconych „Budrysek” (0000398339), wpisując jako cel
szczegółowy „AS”.
Edyta Kostka
w kilkunastu miejskich instytucjach, m.in. w siedzibie Straży
Miejskiej, MOPS-ie, bibliotece
czy domu kultury.

* * *

Podczas remontu ratusza
w Strumieniu, co miało miejsce
niespełna 5 lat temu, znaleziono
tzw. kapsułę czasu. Umieszczona została w ratuszowej wieży
prawdopodobnie w 1946 roku,
bo taka data jest na niej wyryta. Znaleziskiem zajęli się muzealnicy, by ocenić zawartość
kapsuły w postaci dokumentów
i pamiątek.

* * *

Do końca marca w Muzeum
Beskidzkim w Wiśle czynna jest wystawa traktująca
o wiślańskiej architekturze.
Z archiwum placówki wydoby-

to fotografie obiektów, które
wybudowano na terenie miejscowości w różnych okresach
drewniane chałupy góralskie,
budynki w stylu alpejskim,
wille, dom i ośrodki wczasowe.

* * *

Rzeczki Bobrówka i Puńcówka
oraz kilkanaście potoków płynie w gminie Goleszów. Radoń
ma 2,5 km długości, Lesznianka – 3,5 km, Kisielówka – 2,2
km, a Zimne Wody i Równia
– po 2 km.

* * *

Pierwszy opis cieszyńskiego
zamku pochodzi z XVII wieku
i znajduje się w kronice Jakuba
Schickfussa. Budowla była wtedy obwarowana. Zburzono ją
w XIX wieku i zbudowano nowy
zamek istniejący do dziś. (nik)
24 lutego 2022 r.

KRONIKA MIEJSKA
WYRÓŻNIENIA
BURMISTRZA MIASTA USTROŃ
W DZIEDZINIE SPORTU
Termin składania wniosków o przyznanie nagrody/wyróżnienia
Burmistrza Miasta Ustroń w dziedzinie sportu za osiągnięcia
uzyskane w roku 2021 upływa z dniem 28 lutego br. Wniosek
dostępny jest na stronie internetowej www.ustron.pl

* * *

* * *

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:

8/2022/1/N

Ci, których kochamy, nie umierają nigdy, bo miłość to nieśmiertelność.
Emily Dickinson

Panu Jarosławowi Pobożnemu,
rodzinie i wszystkim bliskim
składamy
wyrazy głębokiego współczucia po śmierci

		

33 854-59-98

Wodociągi

33 854-34-96

		

33 854-22-44

		

33 854-35-00

Straż Miejska

33 854-34-83

		

604-558-321

Pogotowie Energetyczne 991
		

33 857-26-00

W tym roku pierwsze spotkanie członków związku odbędzie się
2 marca o godz. 10.00 w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka”
(sala nr 7). Z uwagi na przedłużenie obowiązku zakrywania ust
i nosa do 14 marca zarząd PZERiI prosi o zabranie maseczek.
Apeluje się także o opłacanie składki członkowskiej (50 zł). Na
spotkaniu ogłoszony zostanie wstępny program działalności Koła.
Marta Janus – prezes zarządu

Burmistrz Miasta informuje o rozpoczęciu postępowania rekrutacyjnego w ustrońskich placówkach na rok szkolny 2022/2023.
Rekrutacja odbywać się będzie w dniach 1-15 marca w systemie
elektronicznym poprzez stronę: http://ustron.przedszkola.vnabor.
pl. Szczegółowe informacje można uzyskać w poszczególnych
placówkach i na ich stronach internetowych.

* * *

8/2022/2/N

Serdeczne podziękowania
za wyrazy współczucia, złożone kwiaty i udział
w pogrzebie naszego drogiego
męża, ojca, teścia, dziadka i pradziadka

Erwina Raszki

ZAPISY DO KLAS PIERWSZYCH
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do klas
pierwszych szkół podstawowych i odbywać się będzie w dniach
1-15 marca. Szczegółowe informacje można uzyskać w poszczególnych placówkach i na ich stronach internetowych.

* * *

wszystkim uczestnikom uroczystości
oraz dr. Lewandowskiemu, pielęgniarkom, opiekunom
i dyrekcji Domu Opieki „Juhas” w Ustroniu
za opiekę i wsparcie
składa

żona i syn z rodziną
8/2022/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00
współpraca z krematorium w Żorach, kwiaty, wieńce

		

Straż Pożarna Polana

* * *

Burmistrz Miasta
oraz
Pracownicy Urzędu Miasta

24 lutego 2022 r.

fax 47 857-38-14

ZAPISY DO PRZEDSZKOLI

Pobożny

ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339

Policja Ustroń 47 857-38-10

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

OGŁOSZENIE POLSKIEGO ZWIĄZKU
EMERYTÓW, RENCISTÓW
I INWALIDÓW (KOŁO NR 2 W USTRONIU)

Jerzy Bukowczan „Flimon”		lat 72		 ul. 3 Maja

Leszek Kubień

112

Przedsiębiorstwo Komunalne

Rada Seniorów Miasta Ustroń zaprasza mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się 7 marca o godz. 14.30 w sali sesyjnej
Urzędu Miasta. Tematem będą problemy i oczekiwania seniorów
w Ustroniu.

śp.

Numer alarmowy

telefon alarmowy 994

SPOTKANIE SENIORÓW
Z RADĄ SENIORÓW

śp. Malwiny

WAŻNE TELEFONY

KOMUNIKAT

Po dłuższej przerwie feryjnej spowodowanej pandemią koronawirusa Covid 19
Rada Programowa Uniwersytetu Trzeciego
Wieku informuje: Z dniem 28 lutego UTW
wznawia działalność w drugim semestrze roku akademickiego
2021/2022. Rozpoczynają się zajęcia w sekcjach, planowane
będą warsztaty, wykłady i imprezy kulturalne. Serdecznie zapraszamy członków UTW do udziału we wszystkich oferowanych formach aktywności. Z okazji Dnia Kobiet proponujemy
imprezę integracyjną dla członków UTW, która odbędzie się
8 marca o godz. 15.00 w Zajeździe Pod Groniami. Zapisy
przyjmowane będą we wtorek 1.03 oraz w czwartki 24.02
i 3.03 w godz. od 10.00 do 12.00 w siedzibie Akademii Esprit.
Wpisowe 20 zł od osoby, w ramach którego proponujemy
smaczny poczęstunek. Wszystkich członków UTW prosimy
o uregulowanie składek członkowskich na II semestr (40 zł).
Uregulowanie składek członkowskich upoważnia do korzystania z oferty UTW.
Rada Programowa UTW
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ZETKA NA FERIE
Trzydniowa bezśnieżna „Zima w mieście
z radiem ZET” mimo zmiennej aury
należy do udanych. Słońce dopisało jedynie w sobotę 19 lutego i wówczas było
najwięcej atrakcji, a uczestnicy zapełnili
cały rynek.

Samochody wyścigowe naszego mistrza Kajetana były efektowną atrakcją, więc warto je
utrwalić na pamiątkę.
Fot. L. Szkaradnik

Uzdrowisko Ustroń zapewniło możliwość
bezpłatnego pomiaru poziomu cukru we krwi
i ciśnienia.
Fot. L. Szkaradnik

Hotel „Wilga” oferował preparaty lecznicze,
czym zainteresował się długoletni sportowiec Franciszek Pasterny. Fot. L. Szkaradnik

To cykliczna impreza z mnóstwem
atrakcji i niezapomnianych przeżyć dla
najmłodszych. Niejeden maluch stał
oszołomiony wieloma wrażeniami, bo
co tu najpierw wybrać? Ale od takich
decyzji byli już rodzice, który nie tylko
asekurowali swe pociechy podczas różnych konkursowych popisów, ale też je
utrwalali komórkami. Kolejka ustawiała
się na zjazdy z górki, można też było
spróbować swych sił na biegówkach,
pograć na lodowisku w hokeja, rzucać
piłką do siatki, mali wokaliści śpiewali na
scenie, a najbardziej odważni decydowali
się poznać swe możliwości na symulatorze snowboardu. W sobotę w trakcie
popularnej Listy Przebojów Radia ZET
miała miejsce bezpośrednia transmisja
z Ustronia, podczas której redaktor Adrian
Nowak prezentował wszystkie ustrońskie
atrakcje będące na rynku.
Całość prowadził jak zwykle Tomasz
Styrna, który dowcipnie komentując poczynania małych wyczynowców, starał
się być w kilku miejscach równocześnie.
Zawody, konkursy i wypożyczalnia potrzebnego sprzętu były gratis, a popisy
nagradzano różnymi gadżetami, więc
jakże się tu dobrze nie bawić?
Dorośli podziwiali wozy wyścigowe
naszego mistrza Kajetana Kajetanowicza, zaś na stoisku przygotowanym przez
Uzdrowisko Ustroń czynny był bezpłatny
punkt pomiaru cukru we krwi i ciśnienia,
a także instruktaż udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej. Prezentowano
też różne specyfiki służące do leczenia
w Uzdrowisku. Oczywiście działały stoiska gastronomiczne i artystyczne, więc
można było brać udział w zabawie przez
dłuższy czas. Jak się okazało przybyli na
rynek nie tylko ustroniacy, ale też będące
tu na feriach rodziny z różnych miast,
a zapytani o opinię zgodnie twierdzili, że
zabawa była przednia! Lidia Szkaradnik
8/2022/2/R
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Pandemia, horrendalnie wysokie rachunki za
media i inne usługi... Nie zmienia to jednak
faktu, że Urząd Miasta Ustroń wspiera i będzie wspierał rozwój sportu w mieście! Sześć
ustrońskich klubów sportowych otrzyma miejską dotację na prowadzenie swojej działalności – łączna kwota, którą Urząd Miasta Ustroń
przekaże na ten cel to 270 tys. zł.

DOTACJE DLA KLUBÓW
W roku 2021 wsparliśmy kluby sportowe dotacją niemalże tożsamą – 269
tys. zł. Proszę pamiętać, że wszystkie te
środki zostały wyodrębnione i zagospodarowane w czasie pandemii, horrendalnych
rachunków za media, których wysokości nie jesteśmy w stanie oszacować na
ten rok. Tylko na utrzymanie stadionu
miejskiego, na którym gra m.in. Klub
Sportowy „Kuźnia” planujemy wydatki
w wysokości aż 675 81,41 zł! Powtarzam,
planujemy – nie wiedząc, co przyniosą
kolejne miesiąc w kwestii podwyżek za
poszczególne media.
Ale to nie wszystko. Jeżeli chodzi bowiem o Klub Sportowy „Kuźnia” (posłużę
się akurat tym przykładem), to do zaplanowanej dla „Kuźni” dotacji w wysokości
129 761,90 zł należy doliczyć wszystkie
inne koszty, jakie ponosi Urząd na to, aby
Klub mógł realizować swoją działalność,

czyli również utrzymanie stadionu, które
w roku 2021 wyniosło 381 169,73 zł.
To także forma wsparcia, możliwe że
ważniejsza niż bezpośrednie dotacje, bowiem bez ogromnych środków przeznaczonych na utrzymanie stadionu, Klub nie
mógłby prowadzić jakiejkolwiek działalności na obiekcie.
W roku 2021 łączne koszty z tytułu
utrzymania stadionu wyniosły: 381 169,73
zł. Prognoza na ten rok (podwyżki mediów,
etc.) wynosi: 675 281,41 zł, ale wszyscy
widzimy, co się dzieje ze stawkami poszczególnych mediów z miesiąca na miesiąc. Dlatego też powyższe, prognozowane
koszty, mogą wzrosnąć.
Zatem dotacja dla Klubu Sportowego „Kuźnia” połączona musi być
z kosztami utrzymania stadionu, co daje
kwotę w wysokości: 805 043,31 zł (w tym
129 761,90 zł dotacji bezpośredniej dla

RUSZA REMONT LIPOWSKIEJ
To będzie poważne przedsięwzięcie
i czekają nas duże utrudnienia w ruchu, ale
wreszcie piesi i kierowcy na odcinku drogi
Lipowskiej od ul. Szkolnej do ul. Leśnej
poczują się bezpieczniej. Zwłaszcza uczniowie pobliskiej Szkoły Podstawowej
nr 5 i dzieci z Przedszkola nr 5 oraz ich
rodzice, którzy na krętej drodze bez widoczności, chodnika, a nawet pobocza
pokonywali trasę do szkoły i do domu,
narażając się na niebezpieczeństwo.
Inwestycja, choć zgodnie uznawana za
konieczną, ciągle była odkładana, bo nie
było na nią pieniędzy. A potrzebna była
niemała kwota i to jednorazowo, a nie
z rozłożeniem na lata, bo trudno sobie
wyobrazić zamknięcie na dłużej odcinka
drogi, służącemu mieszkańcom dzielnicy,
ale również kierowcom jadącym do Górek
czy Brennej oraz na Zawodzie. Nie zapominajmy, że ul. Lipowska jest drogą powiatową i to powiat musiał podjąć decyzję
o przekazaniu środków akurat na to zadanie,
a dopiero potem miasto mogło się włączyć
w finansowanie. Niemniej jednak władze
Ustronia nie szczędziły starań, a także zapobiegliwie zleciły i sfinansowały projekt
przebudowy wraz z uzgodnieniami. Kiedy pojawiła się możliwość przekazania
powiatowych środków na ul. Lipowską,
w sprawę mocno zaangażował się członek
24 lutego 2022 r.

		

Zarządu Powiatu Cieszyńskiego radny
powiatowy Stanisław Malina i efektem
wspólnych działań było przekazanie placu
budowy dla wykonawcy robót drogowych
na ul. Lipowskiej. Stało się to w poniedziałek 21 lutego. Powiat Cieszyński
zapłaci za inwestycję 2.960.000 złotych,
a Miasto Ustroń 1.500.000 złotych.
Dzięki przebudowie jezdnia zostanie
poszerzona do 5,5 m i powstanie chodnik
o szerokości 2 metrów. Powstanie mur

Inwestycja za 4.460.000 zł.

klubu na realizację projektów w zakresie
rozwoju sportu) w roku bieżącym.
Oczywiście wszyscy mieszkańcy Ustronia mają możliwość darmowego korzystania ze stadionu, ale muszą się liczyć
z tym, że głównym beneficjentem czasu
jest jednak „Kuźnia”.
Również w tym roku, z okazji 100-lecia
wspomnianego klubu, powołam Komitet Organizacyjny, do którego zaproszę
przedstawiciela „Kuźni”. Ponadto, miasto
będzie finansowało obchody rocznicowe
oraz wyda okolicznościową publikację.
Wspieramy kluby sportowe także poprzez użyczanie im sal gimnastycznych
w szkołach podstawowych za stawki,
które nawet nie pokrywają godzinnego
utrzymania danego obiektu (prąd, woda,
obsługa) – tutaj także dopłacamy i będziemy dopłacać, bo dotyczy to naszych
dzieci i szeroko pojętego zdrowia, nauki współzawodnictwa i zasad fair play
w życiu codziennym.
Dotacje dla poszczególnych klubów
sportowych na rok 2022:
1. Klub Sportowy „Kuźnia” – 129 761,90 zł
2. Uczniowski Klub Sportowy „Beskidy”
– 16 643,55 zł
3. Klub Sportowy „Nierodzim”
– 24 503,01 zł
4. Międzyszkolny Klub Sportowy „Ustroń”
– 69 091,54 zł
5. Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe
„SIŁA” – 20 000,00 zł
6. Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe
„Czantoria” – 10 000,00 zł
Przemysław Korcz
Burmistrz Miasta Ustroń
oporowy, przebudowany zostanie most,
sieć energetyczna, sieć teletechniczna, kanalizacja sanitarna. Jak poinformował nas
Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Ustroń,
prace prowadzić będzie spółka „Radex”
z Bielska-Białej (ta sama, która niedawno
zakończyła remont ul. Bładnickiej), dodając, że już w marcu będą utrudnienia
w ruchu na remontowanej jezdni i wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu.
Przewidywane jest całkowite zamknięcie
odcinka ul. Lipowskiej od ul. Szkolnej
do ul. Leśnej z podziałem na dwa etapy.
Zakończenie inwestycji przewiduje się na
listopad 2022 roku. Monika Niemiec

Fot. M. Niemiec
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LISTY DO REDAKCJI
Informacja dla seniorów
Jestem stałym czytelnikiem GU i chciałem podzielić się wrażeniami z obecności na prezentacji sprzętu rehabilitacyjnego.
Ale od początku.
W styczniu i lutym pani o miłym głosie telefonicznie 3-krotnie powiadomiła mnie, że będzie w Ustroniu taka prezentacja
w jednym z pensjonatów, wskazała jego nazwę, adres i czas. Informowała również , że w tej prezentacji mogą uczestniczyć tylko
wytypowani przez NFZ emeryci oraz, że każdy uczestnik otrzymuje
potem na własność urządzenie do masażu. Po trzeciej rozmowie
zgodziłem się uczestniczyć. W dużej sali pensjonatu było nas 5
osób starszych samotnych oraz starsze małżeństwo, zaś prezenterów było 6, w tym 3 panie. Każdy z uczestników prezentacji był
mile witany, z ukłonami, musiał podać swoje imię i nazwisko, zaś
pani na pasku papieru naklejała każdemu jego imię z przodu na
ubraniu. Przez godzinę prezenterka omawiała urządzenie do masażu pleców, do masażu szyi, zdrowotny materac z opiłkami srebra
wewnątrz, garnek wielofunkcyjny zdrowotny oraz urządzenie do
wytwarzania ozonu, podając każdorazowo jego cenę. W tym czasie
pozostałe dwie panie zapraszały do wypróbowania urządzeń do
masażu. Po zakończeniu wykładu prezenterka poinformowała, że
tylko dzisiaj, tylko u nich można zakupić po promocyjnej cenie w
wylosowanym pakiecie te omawiane urządzenia. W tym celu na
stoliku ułożony był rząd ozdobnych kopert, które zawierały dany
pakiet rzekomo promocyjny. Z tego, co pamiętam, to wytwornica
ozonu kosztowała 7.800 zł, garnek wielofunkcyjny ok. 6.000 zł
zaś urządzenia do masażu każde ponad 10.000 zł.
Dalej w uroczym nastroju pani zapraszała po kolei uczestników do stolika z kopertami, każdy zabierał jedną kopertę i wraz
z prezenterem udawał się do innego stolika na Sali oddalonego od
innych. Stosowano zasadę, że prezenter podchodził do pani zaś
prezenterka – do pana uczestniczącego w prezentacji. Po otwarciu
8/2022/3/R

koperty okazało się, że wylosowałem garnek wieloczynnościowy
oraz dwa urządzenia: do masażu pleców i szyi, które mogę zakupić
po promocyjnej cenie około 40.000 zł. Oczywiście pani prezenterka od razu gratulowała mi udanego pakietu i możliwość zakupu
w tak okazyjnej cenie. Szybko na kalkulatorze w komórce
zacząłem podliczać ile faktycznie wg ich informacji miałbym
zapłacić za te 3 rzeczy, wyliczyłem, że ok 30.000 zł, dokładnie nie pamiętam. Na to pani wyjaśniła mi, że przecież zakup
ten jest kredytowany i tę kwotę około 10.000 zł pobierze bank
za udzielenie kredytu. Kredyt miał być udzielony na 4 lata,
a więc miesięczna rata wyniesie około 800 złotych, czyli niska
– przekonywała prezenterka. W tym czasie do naszego stolika
za parawanem przybiegła druga prezenterka z gratulacjami,
że udało mi się wylosować tak korzystny pakiet do zakupienia
w atrakcyjnych, niskich cenach. W międzyczasie, nie czekając
na moją zgodę, ta pierwsza zaczęła już wypisywać umowę
zakupowo-kredytową na moje nazwisko, zaś ta druga powtarzała
w kółko: tu się nie ma co zastanawiać, tylko podpisywać umowę, bo taka okazja już się nie powtórzy”. Na moje tłumaczenia,
że mam niską emeryturę odpowiedziała, że nie ma problemu,
bo zawsze brakującą kwotę kredytu udzieli mi opieka społeczna.
Kiedy odmówiłem podpisania umowy, radość i uśmiech z twarzy
tej pani zniknął i oświadczyła, że w tej sytuacji mam jej dać 100
złotych za obecność na prezentacji. Ten fakt utwierdził mnie
w przekonaniu, że pani ta nie była uczciwa. Wraz z niedokończoną, niepodpisaną umową, z minorową miną, bez słowa pożegnania znikła gdzieś na sali.
Drodzy seniorzy! Ten przebieg zakończenia prezentacji zrelacjonowałem Wam dlatego, by uczulić Was na następujące fakty:
Początek jest z reguły uroczysty, miły. Nawet pan prezenter
czekał na mnie na parkingu, by wskazać miejsce. Natomiast
w trakcie zawierania umowy zakupowo-kredytowej jest sztuczny
pośpiech. Tylko podać dane i złożyć podpis, proste.
Osoby biorące udział w prezentacji to tylko osoby starsze,
łatwowierne, nie było młodych.
Na prezentacji może być osoba podstawiona, która będzie
wychwalać prezentowane rzeczy, mówić, że już je posiada oraz
biadolić, że kupiła je gdzieś drożej.
Analizując to, prezentacja jest legalna i nie wyczerpuje znamion
oszustwa, którego art. 215 starego Kodeksu karnego brzmiał:
„Kto doprowadza osobę do niekorzystnego rozporządzania
własnym lub cudzym mieniem podlega karze…”
Po podpisaniu dobrowolnie zawartej umowy i otrzymaniu kurierem zakupionych rzeczy trudno jest potem wszystko odkręcić,
gdyż stroną jest już tylko bank. Bądźmy rozważni i nie fundujmy
sobie nerwowych sytuacji.
Józef Sikora, członek Rady Seniorów Miasta Ustroń

* * *

Warto Czytelników „Gazety Ustrońskiej” zapoznać z tekstem listu, który malarka-kolorystka, ustronianka od 35 lat,
Elżbieta Szołomiak, otrzymała od znanego i cenionego polskiego pisarza, reżysera i scenarzysty filmowego, dziennikarza,
publicysty i satyryka – Marka Nejmana.

Szanowna i wielce utalentowana
Pani Elżbieto!
Chyba nie przesadzę i nie narażę się na zarzut zgorzknienia
twierdząc, że ostatnio staliśmy się bardziej zachłanni, a nasze
oczekiwania wobec siebie sięgają zenitu. Stąd zapewne słowa
„super”, „mega”, „arcy” etc. są w stałym obiegu. A sprawy
i rzeczy małe?
Pani maleńka kartka z garstką serdecznych słów uświadamia
mi, iż to właśnie one liczą się najbardziej! Bo miłe, zaskakujące
i wbrew pozorom, kryją wartości, które serce cieszą najbardziej.
Przecież niczego Pani nie musiała, mogło być jak było. A jednak...
A jednak owa kartka jakby pełna „dziękuję” , „miło”, „proszę”,
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OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu, w rejonie ulic Wczasowej, Turystycznej, Stromej, Skalica i Równica etap 1
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) oraz w związku
z uchwałą nr VIII/107/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 czerwca
2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu,
w rejonie ulic Wczasowej, Turystycznej, Stromej, Skalica i Równica,

zawiadamiam o wyłożeniu
części projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
w Ustroniu Jaszowcu,
w rejonie ulic Wczasowej, Turystycznej,
Stromej, Skalica i Równica - etap 1
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
sporządzoną do tego projektu,

w dniach pracy urzędu od 4 marca 2022 r. do 1 kwietnia 2022
r. w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek  1,
w Wydziale Architektury i Gospodarki Gruntami, od poniedziałku 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
wyprzedzeniu 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 24 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.
Osoby chcące wziąć udział w dyskusji publicznej zobowiązane będą do przestrzegania obostrzeń związanych ze stanem
epidemii, zgodnie z wymogami przepisów na dzień przeprowadzenia dyskusji publicznej.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte

czyli słów deficytowych w codziennym obiegu. Ja wychowanek,
w „reżimie” bon tonu, dwóch wykształconych i surowych cioć,
jestem na tym punkcie wręcz przeczulony. I bardzo boleję, że
jako społeczeństwo, jesteśmy obecnie tacy nieufni, chłodni, mało
serdeczni etc. etc. Dlatego ta mała korespondencja z Ustronia
była dużą radością!
Ale jest i drugi przykład, o tym co wyżej, z Panią bezpośrednio związany. To książka „Życie barwne jak paleta”. Ona nie
ukazała się w huku medialnych armat i nie wydała jej znana
londyńska oficyna. Z tego punktu widzenia wszystko właśnie
małe i niepozorne. Ale de facto ta książka to wzorcowa literatura
faktu! Napisana bez lukru, megalomanii oraz upiększeń własnej
biografii, co na ogół gubi wielu reprezentantów tego gatunku.
Stąd zapewne i ich wielka zazdrość wobec „Życia...”. A u Pani,
co godne podkreślenia, dominuje autentyzm. Dramaty są dra24 lutego 2022 r.

		

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 20 kwietnia 2022 r., w formie:
• papierowej, na adres 43-450 Ustroń, Rynek 1,
• elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej 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 udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w Biuletynie Informacji Publicznej
zamieszczone są informacje o dokumentach:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu, w rejonie ulic
Wczasowej, Turystycznej, Stromej, Skalica i Równica - etap 1,
- 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
oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu
podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,
z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie
wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 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 20 kwietnia 2022 r.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz
Miasta Ustroń.
Zgodnie z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na stronie BIP Urzędu
Miasta Ustronia oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
została zamieszczona informacja dot. przetwarzania danych osobowych, zgodna z art.13 ust.1 i 2 RODO (stanowiąca załącznik
nr 1 do Obwieszczenia).
			
Burmistrz Miasta Ustroń
Przemysław Korcz

matami, podróże to pot i wyczerpanie, a nie barwna widokówka,
zaś życiowe problemy i kłopoty mają właściwe proporcje. Szczerze tego wszystkiego gratuluję, a nade wszystko czyni to żona,
która jest znawczynią biografii, pamiętników, wspomnień etc.
i wręcz się w tym specjalizuje. Jeśli powiedziała, że książka
„jest fascynująca”, to mogę tylko zazdrościć, bo ja takiej oceny nie doczekałem. Gratuluję (gratulujemy) życząc kolejnych
sukcesów i tak potrzebnego dziś optymizmu. Oby wszystkie
muzy dmuchały i chuchały na Pani malarsko-literacki talent.
Bo przecież warto!
M. Nejman
P.S. Ta wyjątkowo ciekawa pozycja Elżbiety Szołomiak jest
jeszcze do nabycia u autorki, w Galerii K. Heczko oraz Muzeum
Ustrońskim im. J. Jarockiego.
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W związku z techniczno-prawnymi problemami, głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego odbędzie się w późniejszym terminie. Uchwała w sprawie budżetu podjęta na
lutowej sesji Rady Miasta Ustroń zmieniła zapisy uchwały z grudnia i między innymi dopuściła
głosowanie w formie papierowej. Kiedy nie będzie już niebezpieczeństwa zakwestionowania
nowej uchwały przez nadzór prawny wojewody, ratusz wyznaczy termin głosowania. Ma to
zrobić z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

BUDŻET OBYWATELSKI
PROJEKTY

Aktywny Poniwiec 2022
– zajęcia na basenie
Projekt obejmuje zajęcia rekreacyjne
na basenie dla różnych grup wiekowych:
– aqua aerobik dla seniorów – 30 h – aqua
aerobik dla dorosłych – 30 h – nauka
pływania dla dzieci w wieku 7-11 lat – 33
h – szkolenie nordic walking – piknik dla
wszystkich uczestników
Nazwa osiedla: Poniwiec. Szacunkowy
koszt projektu: 40000 zł
Lokalizacja: Hotel Montebello, ul. Turystyczna 8.
Modernizacja budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej
w Ustroniu Lipowcu
Zakupione wyposażenie podniesie standard oraz zwiększy komfort użytkowania.
Nazwa osiedla: Lipowiec Szacunkowy
koszt projektu: 40000 zł
Lokalizacja: 43-450 Ustroń, ul. Lipowska 116.
UstrońSKI - zajęcia narciarskie
i ogólnorozwojowe
dla dzieci i młodzieży
W ramach projektu zorganizowane
będą zajęcia z narciarstwa alpejskiego
oraz zajęcia sportowe ogólnorozwojowe
dla dzieci i młodzieży w wieku od 7-18
lat. Na stokach Czantorii wykfalifikowani trenerzy przeprowadzą cykl zajęć
z technik narciarstwa alpejskiego. Zajęcia
obejmować będą jazdę zadaniową mającą
na celu nabycie umiejętności technik
narciarskich w konkurencjach SL oraz
GS. W ramach projektu przeprowadzone
będą również zajęcia obejmujące jazdę
na tyczkach z pomiarem czasu. W celu
doskonalenia kondycji dzieci i młodzieży
przeprowadzone zostaną również zajęcia
sportowe ogólnorozwojowe obejmujące
ćwiczenia kardio oraz rozwijające poszczególne partie mięśni. Celem projektu
jest umożliwienie dzieciom i młodzieży
doskonalenia technik narciarstwa alpejskiego przy wykorzystaniu warunków
jakie oferują stoki Czantorii oraz ogólne
podniesienie kondycji fizycznej naszych
dzieci i młodzieży. Dodatkowo realizacja
projektu przyczyni się do aktywizacji
dzieci i młodzieży co w erze pandemii ma
kluczowe znaczenie
Nazwa osiedla: Polana. Szacunkowy
koszt projektu: 40000 zł
Lokalizacja: stok narciarski Czantoria,
tereny zielone osiedla Polana.
Aktywny Ustroń Dolny - zajęcia na
basenie dla dzieci,
dorosłych i seniorów
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Projekt obejmuje darmowe zajęcia rekreacyjne na basenie dla mieszkańców:
– aqua aerobik dla seniorów 30h – aqua
aerobik dla dorosłych 30 h – nauka pływania dla dzieci w wieku 7-11 – 33h
– szkolenie nordic walking – piknik dla
wszystkich uczestników
Nazwa osiedla: Ustroń Dolny. Szacunkowy koszt projektu: 40000 zł
Lokalizacja: Hotel Montebello.
Bezpieczna Szkoła - wideodomofon
oraz monitoring
zewnętrzny SP-3 z OP
W ramach projektu zostanie zamontowany system monitoringu zewnętrznego
wokół budynku szkoły oraz wideodomofony przy wejściach do szkoły i oddziałach przedszkolnych. Kamery nie
tylko zwiększą poczucie bezpieczeństwa
dzieci i rodziców, ale również mieszkańców Osiedla. Wideodomofon zwiększy
bezpieczeństwo dzieci, a także usprawni
rodzicom odbieranie dzieci ze świetlicy
i przedszkola.
Nazwa osiedla: Polana. Szacunkowy
koszt projektu: 35000 zł
Lokalizacja: SP-3 z OP, Polańska 25.
Plac zabaw na ul. Różanej
– zestaw wspinaczkowy
Zarząd Osiedla Hermanice proponuje
dokończenie projektu z 2021 roku. Chce-

my wykorzystać dokumenty, które zostały
już opracowane i nie trzeba będzie płacić
za kolejny projekt. Zestaw wspinaczkowy wraz z bezpieczną nawierzchnią
będzie wspaniałym uzupełnieniem na
placu zabaw i stanie się on atrakcyjny dla
starszych dzieci.
Nazwa osiedla: Hermanice. Szacunkowy
koszt projektu: 40000 zł
Lokalizacja: Plac zabaw ul. Różana.
„Uzdrowisko. Niezrealizowany
przedwojenny plan rozwoju
Ustronia”
– wydanie publikacji
z oryginalnym opisem
i współczesnym komentarzem
do pierwszego
w historii miasta
kompleksowego projektu
urbanistycznego.
Pierwszy miejscowy plan rozwoju
uzdrowiska dla środkowej części Ustronia pokrywa się z obszarem obecnej
dzielnicy Ustroń Dolny. W zachowanej
dokumentacji możemy znaleźć m.in.
pomysł, iż dawny ustroński dworzec miał
być początkiem, bramą do nowoczesnego, modernistycznego w formie kurortu,
a chociażby reprezentacyjna promenada
od niego wychodząca miała ciągnąć się
aż do obecnego rynku. Plany tej realizacji
przekreśliła II Wojna Światowa. Projekt
zakłada wydanie publikacji, w której zawarty będzie plan rozwoju ustrońskiego
uzdrowiska z 1931 roku autorstwa Eugeniusza Zaczyńskiego wraz z jego opisem.
Jest to projekt kulturalny, który pozwoli
uświadomić mieszkańcom dzielnicy jaką
rolę mogłaby pełnić ta część Ustronia gdyby nie wybuch wojny. Pozwoli to także
promować lokalny patriotyzm. Egzemplarze wydawnictwa przekazane zostaną
do szkół, bibliotek i innych instytucji
w mieście, dzięki czemu każdy będzie

FERIE 2022: Miejski Dom Kultury „Prażakówka”.
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miał szansę zapoznać się z dawnymi pomysłami i planami. Dodatkowym atutem
będzie udostępnienie bezpłatnej wersji
w sieci internetowej.
Nazwa osiedla: Ustroń Dolny. Szacunkowy koszt projektu: 29000 zł
Lokalizacja: Dzielnica Ustroń Dolny.
Wymiana ogrodzenia placu zabaw
na os. przy ul. Konopnickej
z częściową wymianą
ławek osiedlowych
Wymiana ogrodzenia placu zabaw oraz
wymiana ławek osiedlowych.
Nazwa osiedla: Ustroń Centrum. Szacunkowy koszt projektu: 40000 zł
Lokalizacja: osiedle przy ul. Konopnickiej oraz Centrum.
Wiaty stadionowe
dla zawodników rezerwowych
W związku ze złym stanem technicznym wiat dla zawodników rezerwowych,
wystąpiła konieczność ich wymiany.
Projekt dotyczy dwóch wiat z siedziskami
z tworzywa sztucznego w ilości 10 szt
każda wraz z wykonaniem podestu
z kostki brukowej.
Nazwa osiedla: Nierodzim. Szacunkowy koszt projektu: 24000 zł
Lokalizacja: Boisko KS Nierodzim.
Cyfrowa
pracownia językowa
ADVENTURE
Projekt „Cyfrowa pracownia językowa
ADVENTURE” dotyczy wyposażenia
sali językowej w specjalistyczne oprogramowanie, rejestrator cyfrowy, monitor
interaktywny oraz 24 samodzielne stanowiska ze słuchawkami i mikrofonami
dynamicznymi dla każdego ucznia. Realizacja projektu umożliwi pracę z uczniami
na różnych poziomach zaawansowania
językowego w tym samym czasie. Po-

zwoli na naukę dostosowaną do indywidualnych możliwości, tempa pracy ucznia.
Da sposobność swobodnego, głośnego
treningu wymowy przez dialogi, doskonaląc mowę, umiejętności komunikacyjne,
jednocześnie przełamując naturalny opór
do rozmów w języku obcym. Nowoczesne
rozwiązania w edukacji to narzędzia, po
które zawsze warto sięgać, zwłaszcza jeśli
dają nam gwarancję bardziej wydajnego
nauczania. Współcześni uczniowie najlepiej odnajdują się w cyfrowej rzeczywistości, nie pozostaje nam więc nic innego,
jak tylko dać im taką możliwość.
Nazwa osiedla: Nierodzim. Szacunkowy
koszt projektu: 40000 zł
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 6
z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa
Kreta w Ustroniu, ul. Józefa Kreta 6.
Twórcze Dziecko
=
Przedsiębiorczy Dorosły
W ramach projektu zostaną zakupione
materiały plastyczno-techniczne do warsztatów świetlicowych dla dzieci z naszego
Osiedla , które uczęszczają do SP-3 z OP
Ustroń. Kreatywne działania dzieci rozwijają przedsiębiorczość. Dzięki warsztatom
nasze dzieci będą aktywnie spędzać czas
wolny i rozwijać swój potencjał i zainteresowania. Pozyskane środki finansowe
umożliwią zakup zaproponowanych przez
dzieci artykułów plastycznych oraz urządzenia do wycinania i wytłaczania kształtów oraz wzorów przy pomocy gotowych
wykrojników i szablonów. Zainwestuj
w przyszłość swojego Osiedla, gdyż twórcze dziecko to w przyszłości przedsiębiorczy dorosły, który zadba o rozwój naszego
Osiedla.
Nazwa osiedla: Polana. Szacunkowy
koszt projektu: 5000 zł
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 3
z Oddziałami Przedszkolnymi, Polańska 25

Malowanie dachu
oraz zakup sprzętu
dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ustroniu-Nierodzimiu
W imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ustroniu Nierodzimiu zwracamy się
z gorącą prośbą o wsparcie naszego projektu. Pierwsza część zadania przewiduje
zakup nowych hełmów strażackich, co
pozwoli wymienić już wysłużone i zniszczone hełmy, zapewniając bezpieczne
i komfortowe warunki pracy dla strażaków podczas działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszej dzielnicy
jak i całego miasta. Natomiast druga część
zamierzenia dotyczy pomalowania połaci
dachowych budynków znajdujących się
na terenie „Olszynki”. Renowacja jest
niezbędna w celu uniknięcia postępującej
korozji poszycia blaszanego, w konsekwencji rozszczelnienia dachu i zniszczenia konstrukcji nośnej. Bez funduszy
z Budżetu Obywatelskiego, realizacja danych planów będzie niemożliwa, dlatego
z góry dziękujemy za każdy oddany głos.
Nazwa osiedla: Nierodzim. Szacunkowy koszt projektu: 40000 zł
Lokalizacja: Remiza OSP - Ustroń ul.
Szeroka 5 (I część projektu); Ustroń ul.
Józefa Kreta 1 – działka nr 602/1 (II część
projektu).
Film dokumentalny
ukazujący unikatowy charakter
dzielnicy wczasowej Jaszowiec.
Krótkometrażowy film dokumentalny
ukazujący unikatowy charakter dzielnicy
wczasowej Jaszowiec. Poprzez obraz
i słowo chcemy uzmysłowić wszystkim
odbiorcom dokumentu, dlaczego dawne
peerelowskie obiekty wczasowe są tak
cenne z punktu widzenia historii architektury oraz traktowane jako dziedzictwo
kultury narodowej, które należy chronić.
Do współpracy zaprosimy autorów uznanego już filmu „Uzdrowisko. Architektura Zawodzia”. Mamy nadzieję, że film
będzie istotnym głosem w dyskusji nad
rewitalizacją dzielnicy.
Nazwa osiedla: Polana. Szacunkowy
koszt projektu: 39940 zł
Lokalizacja: Osiedle Polana ze szczególnym uwzględnieniem Jaszowca.
Budowa ścieżki
– łącznika ul. Źródlana
z ul. Gościradowiec
Budowa ścieżki i montaż oświetlenia
na odcinku między ul. Źródlaną a ul.
Gościradowiec
Nazwa osiedla: Zawodzie. Szacunkowy
koszt projektu: 40000 zł
Lokalizacja: Budowa ścieżki łączącej
ul. Źródlaną z ul. Gościradowiec do nowych kładek na potoku Gościradowiec.

FERIE 2022: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej” dziękuje serdecznie
wszystkim, którzy pomogli zorganizować wspaniałe ferie, a byli to: Miasto Ustroń, Restauracja
Pozytyw, Obiady Jak u Mamy, Euroregion Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński, Monika Zawada,
Marzena Malaka, Edyta Ogonowska, Ewa Czerch, Joanna Bulandra, Łukasz Sitek, Arkadiusz
Siedlaczek, StaylStan Momot, Marek Marunia Mitręga.
Fot. mat. własne
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Budowa mini placu zabaw
Budowa placu zabaw dla dzieci. Urządzenia dla dzieci w różnym wieku.
Nazwa osiedla: Ustroń Dolny. Szacunkowy koszt projektu: 40000 zł
Lokalizacja: os. Cieszyńskie plac między budynkami 3 i 4 a ul. Cieszyńską.
(dok. na str. 10)
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BUDŻET OBYWATELSKI
PROJEKTY
(cd. ze str. 9)

Bezpieczne przejście dla pieszych
Doświetlenie przejścia dla pieszych,
wraz z poprawą oznakowania poziomego.
Nazwa osiedla: Ustroń Dolny. Szacunkowy koszt projektu: 40000 zł
Lokalizacja: przejście dla pieszych ul.
Daszyńskiego 64c obok sklepu „Euro”
przy Kuźni.

Doposażenie placu zabaw
w Nierodzimiu
Doposażenie placu zabaw poprzez zakup i montaż dwóch urządzeń – tzw.
sprężynowców.
Nazwa osiedla: Nierodzim. Szacunkowy
koszt projektu: 12000 zł
Lokalizacja: Ul. Józefa Kreta, działka
nr 360/19.
„Biblioteka bliżej nas”
Projekt „Biblioteka bliżej nas” zakłada
zakup i instalację zewnętrznej wrzutni
do książek i materiałów bibliotecznych.
Wrzutnia (zwana też trezorem bibliotecznym) pozwala na wygodny, całodobowy
zwrot wypożyczonych lektur i płyt. Urządzenie jest odporne na warunki zewnętrzne
i nie wymaga zasilania elektrycznego.
Zostanie zamontowane przy wejściu do
budynku biblioteki od strony parkingu.
Dzięki wrzutni wypożyczone materiały biblioteczne można oddać 7 dni w tygodniu
24 godziny na dobę. Zaplanowano także
cykl spotkań autorskich dla dorosłych
i dzieci oraz koncertów mających uświetnić montaż urządzenia oraz uświadomić
jego funkcjonalność. Projekt zakłada też
zakup nowości wydawniczych, tak aby
oferta placówki była atrakcyjna i stanowiła
zachętę do odwiedzin dla mieszkańców
Ustronia oraz odwiedzających miasto
turystów.
Nazwa osiedla: Ustroń Górny. Szacunkowy koszt projektu: 39000 zł
Lokalizacja: Wejście do budynku Biblioteki przy ul. Rynek 4 od strony parkingu.
W świecie zmysłów
– zintegrowani sensorycznie
Skrócony opis projektu: Przestrzeń sali
Integracji Sensorycznej i sali terapii na
piętrze edukacji wczesnoszkolnej wymaga
doposażenia, a także odnowienia. Do szkoły
uczęszcza ok 500 uczniów, wielu z nich
potrzebuje tego miejsca do prawidłowego rozwoju, funkcjonowania, rozwijania
w sobie mocnych stron, wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa oraz przynależności
do społeczności szkolnej. Miejsce to na
dzień dzisiejszy jest bardzo niedoinwestowane, zaopatrzone w stare stoliki i szafy,
pamiętające początki szkoły. Rozwiązaniem
problemu będzie wyposażenie pomieszczenia sali terapeutycznej na piętrze edukacji
wczesnoszkolnej w nowoczesne, przytulne
i sprzyjające rozwojowi dziecka na każdym
poziomie miejsce, dające możliwość odnalezienia się w otaczającej go rzeczywistości
w sposób ciekawy i namacalny- służyć
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temu mają metody i sprzęty, które będą się
tam znajdować, a także doposażenie Sali
Integracji Sensorycznej w profesjonalny
atlas z pełnym wyposażeniem i kosze do
koszykówki (kosze umieszczone będą
w sali gimnastycznej, dzięki czemu będą
z nich korzystać dzieci nie tylko objęte
terapią SI, ale wszystkie pozostałe) oraz
stworzenie uczniom azylu, w którym stosowane będą specjalistyczne metody takie
jak: Integracja Sensoryczna, terapia ręki,
Metoda Weroniki Sherborne, Dennisona,
Arte-terapii, Integracji Bilateralnej. Odpowiednie i fachowe sprzęty oraz pomoce
w maksymalny sposób ułatwią, a także
urozmaicą rehabilitację i terapię dzieci.
Nazwa osiedla: Ustroń Dolny. Szacunkowy koszt projektu: 39995 zł
Lokalizacja: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. Daszyńskiego 31, sala
Integracji Sensorycznej, sala rewalidacji
na piętrze edukacji wczesnoszkolnej.

Doposażenie placu zabaw
w Przedszkolu nr 4 w Hermanicach
Przedszkole posiada duży, ładny ogród.
Z uwagi na brak środków na inwestycje
niektóre urządzenia na placu zabaw są
zniszczone. Plac zabaw zostanie wyposażony w trzy nowe urządzenia tj. karuzelę
tarczową, lokomotywę z wagonikiem
oraz domek sklepik. Lokomotywa wyposażona będzie w przejście tubowe oraz
pochylnię i podest. Pod karuzelą zostanie
wykonana bezpieczna nawierzchnia dostosowana do wysokości upadku urządzenia
z uwzględnieniem stref bezpieczeństwa.
Do przedszkola uczęszcza 90 dzieci. Plac
zabaw zaopatrzony w odpowiedni sprzęt,

FERIE 2022: Akademia „Esprit”.

przyczyni się do stymulowania ich wszechstronnego rozwoju.
Nazwa osiedla: Hermanice. Szacunkowy
koszt projektu: 40000 zł
Lokalizacja: 384/275
Ogród przedszkolny – wspaniała
sprawa, cenna nauka i świetna zabawa
Projekt ma służyć najmłodszym mieszkańcom Osiedla Ustroń Górny, na co
dzień uczęszczającym do Przedszkola nr 1
w Ustroniu oraz ich najbliższym. Założeniem projektu jest renowacja i modernizacja
sprzętu znajdującego się na terenie ogrodu przedszkolnego, a także doposażenie
w sprzęt rekreacyjny i edukacyjny. Pragniemy, by „Jedynkowy” ogród przedszkolny
stał się bazą „zielonego przedszkola” oraz
był integralnym elementem całego procesu
wychowawczego, miejscem wielopłaszczyznowego rozwoju dzieci. Przestrzeń
ogrodu może w przyszłości w jeszcze
większym stopniu służyć do przeprowadzania zajęć dydaktycznych o charakterze
przyrodniczym oraz rozwijających zabaw
ruchowych. Dzieci, które aktywnie spędzają
czas w otoczeniu przyrody mają mniejsze
problemy z koordynacją ruchową, koncentracją, przyswajaniem wiedzy, nawiązywaniem kontaktów, są bardziej otwarte
i empatyczne. Na placu zabaw i podczas
prac ogrodniczych dzieci poznają świat,
eksperymentują, bawią się i tworzą. Nauczą
się posługiwania prostymi narzędziami
ogrodniczymi i wyrobią nawyk systematycznego pielęgnowania roślin w ogrodzie.
Nazwa osiedla: Ustroń Górny. Szacunkowy koszt projektu: 39712 zł
Lokalizacja: Ogród przy Przedszkolu
nr 1 w Ustroniu wchodzącym w Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Ustroniu ul.
Partyzantów 9.
Opis projektów pochodzi ze strony:
www.budzetobywatelski.ustron.pl

Fot. mat. własne
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KOBIETA STELA

KATARZYNA
SERAFIN-CIUPEK
Nowa autorka rubryki KOBIETY
STELA to fotograf do zadań specjalnych. Milion myśli na minutę,
zawsze uśmiechnięta, zwariowana, a pomysły na sesję ma
praktycznie po minucie rozmowy
z „modelem”. Szczególne miejsce w jej sercu zajmuje fotografia
zwierząt i osób/rodzin dotkniętych chorobą nowotworową.
Uwielbia reportaż ślubny, gdzie
wyłapuje obiektywem subtelne
gesty, uśmiechy i emocje, jak
i fotografię portretową, przez
którą pokazuje duszę osoby przed
szklanym okiem. Prowadzi bloga
na swojej stronie www.widzecie.
pl oraz udziela się fotograficznie
w charytatywnych akcjach (sesje
do kalendarzy itp.)
Fot. K. Serafin-Ciupek

Czekamy na zgłoszenia ustronianek, które chciałyby stanąć przed obiektywem
profesjonalnego fotografa i zobaczyć
się w nowej odsłonie, w innym świetle, spojrzeć na siebie świeżym okiem,
zmienić swój imaż, a przy okazji dać się
poznać Czytelnikom Gazety Ustrońskiej,
opowiedzieć trochę o sobie. Rubrykę
przejmuje Katarzyna Serafin-Ciupek
i to z nią pracować będą przyszłe Kobiety

FERIE 2022: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu.
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Fot. mat. własne

Stela. Na pewno nie pożałują, bo dewiza
fotografki umieszczona na firmowym
profilu „Widzę cię – fotografia z pasją
i uśmiechem” brzmi: Zaproś mnie na
jeden dzień do swojego świata, a zamienię go w cudowną pamiątkę na całe
Twoje życie. Dzięki rubryce Kobieta
Stela będzie to podwójna pamiątka
– profesjonalne zdjęcia i publikacja
w Gazecie Ustrońskiej.

Jeszcze tylko tydzień można oglądać w Galerii Rynek piękną i zróżnicowaną wystawę
prac uczestników ubiegłorocznych plenerów
zorganizowanych przez Stowarzyszenie
Twórcze „Brzimy”. 4 marca wkroczymy
w świat sztuki Patryka Chwastka. Właściciel
Galerii Kazimierz Heczko zaprasza na wernisaż
na godz. 17.
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PLANY I PLONY
(cd. ze str. 1)

Marcin Janik dążył do zachowania jej
bez zabudowy, by chronić przyrodę
i nie zniszczyć dziedzictwa kulturowego,
jakim jest architektura Jaszowca. Radny
Damian Ryszawy dążył zaś do przeznaczenia działki pod zabudowę, która ma
się przyczynić się do rozwoju dzielnicy.
Debatowano na sesji w czerwcu i we
wrześniu 2021 roku i wydawało się, że
planu, który ma jednocześnie chronić
zabytki kultury – socmodernicztyczne
domy wczasowe, przyrodę i umożliwić
rozwój dzielnicy poprzez budowę nowych obiektów, nie uda się uchwalić.
We wrześniu Rada Miasta Ustroń nie
uchwaliła planu, nie prowadzając do
niego jednak żadnych poprawek. Była to
sytuacja precedensowa, która jeszcze się
nie zdarzyła w czasie długoletniej pracy
urbanisty Wiesława Chmielewskiego,
autora planu. Na pytanie zadane zaraz po
głosowaniu, co będzie dalej z planem, nie
potrafiła odpowiedzieć mecenas Maria
Sikora. Na sesji lutowej uchwała wróciła
pod obrady i tym razem wydaje się, że
adwersarze doszli do porozumienia.
Prowadzący obrady przewodniczący
Janik poinformował, że projekt planu nie
narusza ustaleń studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń z 2014 roku,
częściowo zmodyfikowanego w 2019
roku. Studium uwarunkowań to akt planistyczny dla całego miasta, określający
w sposób ogólny politykę przestrzenną,
a plany zagospodarowania szczegółowo
określają zasady zabudowy terenów, dla
których się je uchwala. Plany nie mogą
być sprzeczne ze studium. Opinia Komisji
Infrastruktury RMU na temat uchwały
była pozytywna, a przedstawił ją przewodniczący tej Komisji radny Aleksander
Poniatowski. Następnie przewodniczący

Janik zgłosił wniosek do projektu uchwały
o możliwości dopuszczenia lokalizacji
kubaturowej w drugim poziomie nad
komunikacją drogową. Złożenie wniosku
było podyktowane planami inwestycyjnymi w rejonie ul. Stromej. Wnioskowana
zmiana ma umożliwić budowę przewiązki,
która stanie się częścią obiektu biznesowo-usługowego.
Radny Poniatowski również zgłosił
wniosek o zmianę przeznaczenia jednego
z obszarów z zabudowy pensjonatowej
na zabudowę usługową, związaną z organizacją wystaw, konferencji i imprez
okolicznościowych oraz z przeznaczeniem
uzupełniającym na dojazdy i parkingi,
obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, usługi gastronomii. Dowodził, że jest to bardziej zasadne niż
tworzenie „dodatkowych łóżek”, bo tych
w Jaszowcu nie brakuje, zwłaszcza
w obliczu mającego niebawem powstać
kompleksu mieszkalno-hotelowego prywatnego inwestora. Brakuje zaś infrastruktury, która jest niezbędna, aby przyciągnąć
klientów na sympozja, konferencje itp.
Wniosek zmienia klasyfikację terenu przy
ul. Turystycznej i przeznacza go na budowę centrum konferencyjnego z zapleczem.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury
podkreślał, że Jaszowiec posiada dużą
bazę noclegową o różnym standardzie, ale
nie ma obiektów, które przyciągałyby ludzi
nocujących w hotelach na terenie dzielnicy. Radny Poniatowski powiedział również, że zdaje sobie sprawę, iż uchwalenie
wniosków skutkuje kolejnym wyłożeniem
planu i możliwością zgłaszania kolejnych
uwag, co odsuwa w czasie uchwalenie
planu, jednakże oba wnioski wprowadzają
do niego korzystne zmiany. Analizując
plany inwestorskie niektórych gestorów
obiektów hotelowych w Jaszowcu, można

Przy ul. Cieszyńskiej trwa budowa dwóch domów mieszkalnych wielorodzinnych. Inwestorem
jest firma „Arson” z siedzibą w Katowicach.
Fot. L. Szkaradnik
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się spodziewać, że powstaną dwa mniejsze centra konferencyjno-wystawowe na
dwóch krańcach dzielnicy, od których
można zacząć promocję miejsca, a wtedy
jest szansa, że znajdzie się inwestor, który
uzupełni centralną, niezabudowaną część
Jaszowca o duży obiekt wystawowo-konferencyjny.
Radny Artur Kluz zasugerował, że warto
by jednak przewidzieć kilka miejsc noclegowych w obiektach konferencyjnych.
Radny Poniatowski odpowiadał, że jego
zdaniem pokoje nie są potrzebne, natomiast szczegóły opracuje projektant,
a potem będzie można składać uwagi.
Głos zabrał burmistrz Ustronia Przemysław Korcz, który powiedział, że plan
uchwalany jest już dość długo, a wynikało
to z ingerencji bielskiego konserwatora
zabytków oraz z rozbieżności w podejściu
do zagospodarowania pewnych obszarów.
W jego ocenie w sprawie działki przy ul.
Turystycznej radny Poniatowski zaproponował rozwiązanie kompromisowe pomiędzy dwoma ścierającymi się koncepcjami.
Burmistrz zaapelował, by się nad tym
rozwiązaniem pochylić, bo może połączyć
punkty widzenia obu stron. Każda z nich
będzie musiała wprawdzie zmodyfikować
swoją wizję tego terenu, ale stanie się to
z korzyścią dla dzielnicy. Podobnie jak
budowa przewiązki nad ul. Stromą, którą
umożliwia wniosek przewodniczącego
Janika. Burmistrz wyraził nadzieję, że
uda się uchwalić plan dla Jaszowca już
w marcu.
Radni jednogłośnie przyjęli obydwa
wnioski i teraz plan wraca do pracowni
urbanistycznej. Po naniesieniu poprawek
zmodyfikowany fragment planu zostanie
wyłożony, będzie można do niego zgłosić
uwagi (na str. 7 już jest ogłoszenie o wyłożeniu planu). Kolejnym krokiem jest rozpatrzenie uwag przez burmistrza, przyjęcie
ich lub odrzucenie przez radnych na sesji
i później głosowanie nad planem.
Plony na targowisku
w piątki i soboty
Na sesji Rady Miasta 10 lutego radni
uchwalili miejsce i zasady prowadzenia
handlu w piątki i soboty przez rolników
i ich domowników w związku z tym, że
1 stycznia 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2021 roku o ułatwieniach w prowadzeniu takiego handlu.
Wyznaczając miejsce, Rada Miasta wzięła
pod uwagę m.in. dogodną komunikację
i lokalizację blisko centrum, wybrała
więc targowisko. Przedmiotem handlu
zgodnie ze wspomnianą ustawą mogą
być tylko produkty rolne lub spożywcze
oraz wyroby rękodzieła wytworzone
w gospodarstwie rolnym. Odrębną uchwałą radni przyjęli regulamin prowadzenia
handlu w piątki i soboty przez rolników
i ich domowników, który stanowi załącznik do uchwały. Obie uchwały zostały
podjęte jednogłośnie.
Poniżej fragmenty regulaminu dla handlujących rolników:
„Handel na targowisku odbywa się
w piątki i soboty w okresie:
1) od 1 maja do 30 września w godzinach od 6.00 do 20.00,
24 lutego 2022 r.

MIESIĄC POMAGANIA

Wraz z pierwszym dniem marca rusza II edycja wyzwania
„31 dni na Czantorii”. To lokalna akcja społeczna, której celem jest
zmotywowanie do ruchu i zdrowego stylu życia, mająca również
wymiar charytatywny. Poprzez codzienne zdobywanie pieszo/biegowo/rowerowo Czantorii, organizatorzy i uczestnicy wspomogą
finansowo małą ustroniankę – Helenkę, która cierpi na rzadką
chorobę genetyczną. Zasady są proste – wystarczy przy pomocy
własnych mięśni dostać się do schroniska czeskiego (Horská chata Čantoryje), wpisać do zeszytu, którego strzegł będzie stojący
przed budynkiem rycerz, zrobić sobie na górze zdjęcie, dodać je
w komentarzu pod postem na dany dzień w wydarzeniu na Facebooku i… powtórzyć ten rytuał kolejnego dnia (liczone jest bowiem
„tylko” jedno wejście dziennie). W mediach społecznościowych
udostępniona będzie również tabela internetowa zliczająca ilość
wejść, które następnie zostaną przeliczone na pieniądze. W tym
roku głównym sponsorem jest firma Arson.
Edyta Kostka

* * *

Helen Stockwell urodziła się dziewięć
lat temu w Wielkiej Brytanii, obecnie
mieszka w Ustroniu. Cały czas jest diagnozowana genetycznie, ponieważ ciągle
nie wiadomo, co stanowi główną przyczynę wszystkich jej problemów zdrowotnych. Helenka nie mówi, cierpi na
korowe zaburzenia wzroku, a jej rozwój
psychoruchowy jest bardzo opóźniony.
W tej chwili największym zagrożeniem dla zdrowia i życia
dziecka jest postępująca neurogenna skolioza. Specjaliści
opiekujący się Helenką podkreślają, że w jej przypadku najskuteczniejszą metodą rehabilitacji jest ruch, a szczególnie
nauka chodu. Obecnie Helenka samodzielnie nie chodzi, ale
trzymana za ręce potrafi przemieszczać nogi. Nadszedł czas,
aby intensywniej rozwijać tę umiejętność, bo skolioza postępuje
bardzo gwałtownie. Sprzęt medyczny Innowalk jest dla niej
optymalnym rozwiązaniem. Wypożyczenie go do domu pozwoliłoby dziewczynce na codzienną naukę chodu, z zapewnieniem
bezpieczeństwa, w prawidłowej pozycji pionowej, z pełnym
obciążeniem nóg i utrzymaniem ruchomości stawów. Dodatkowo
jest to sprzęt, który poprawia oddychanie, krążenie i trawienie,
a więc wszystko to, z czym dziewczynka ma trudności.
2) od 1 października do 30 kwietnia w godzinach od 6.00 do
18.00.
1. Zajmowanie miejsca na targowisku powinno odbywać się
w granicach wyznaczonych stanowisk handlowych lub w miejscach wskazanych przez obsługę targowiska.
2. Działalność handlowa nie może być prowadzona na
jezdniach, chodnikach, przejściach przeznaczonych do ruchu
i trawnikach.
3. Osoba handlująca zobowiązana jest w szczególności do:
1) posiadania przy sobie dokumentów potwierdzających status
rolnika w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników lub status ich domownika
w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 października 2021 r.
o ułatwieniach w prowadzeniu handlu,
2) posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3) umieszczania w sposób widoczny cen na oferowanych
towarach,
4) używania urządzeń pomiarowych posiadających ważną
cechę legalizacji oraz ustawienia ich w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości, rzetelności
ważenia lub mierzenia towarów,
5) zachowania czystości w obrębie zajmowanego stanowiska
w trakcie sprzedaży oraz uprzątnięcie zajmowanego miejsca po
zakończeniu handlu oraz składowania odpadów i nieczystości
w miejscach do tego wyznaczonych,
Na targowisku mogą znajdować się tylko te pojazdy mechaniczne, z których bezpośrednio prowadzona jest sprzedaż
towarów. Pozostałe pojazdy należy parkować poza terenem
targowiska.”
Monika Niemiec
24 lutego 2022 r.

		

Organizatorzy wyzwania, Anna Kluz i Wojciech Twardzik,
w miniony weekend promowali akcję podczas Przebojowej Zimy
w Ustroniu z Radiem Zet. Spotkali się z reporterem radiostacji,
aby nagłośnić akcję na całą Polskę.
Fot. Anna Kluz

III ZIMOWE WEJŚCIE
NA CZANTORIĘ
W KRÓTKICH GACIACH

IDZIEMY DLA KRYSTIANA PISZCZKA
26.02.2022 (sobota)
Program imprezy:
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 z Karoliną Makarewicz
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”
Udział w imprezie jest bezpłatny, natomiast w trakcie jej trwania
prowadzona będzie zbiórka na rehabilitację i leczenie Krystiana
Piszczka, 42-letniego strażaka ochotnika z Wisły, u którego
w 2020 roku zdiagnozowano nieoperacyjnego guza mózgu.
W wyniku radioterapii mężczyzna stracił wzrok. Zbiórka ma
również pomóc w zebraniu środków na zakup psa przewodnika.
Mile widziane pomysłowe przebrania, za najbardziej kreatywne
organizatorzy przewidzieli nagrody.
(eko)
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RECYKLING
wspólny interes

OD EKOHASEŁ
DO CZYNÓW
Coraz częściej zauważa się, że sklepy i inne instytucje, na
przykład banki, popularyzują konieczność oszczędzania żywności i energii, czyli ratowania naszej planety przed totalnym
zanieczyszczeniem. Przy drzwiach wejściowych do marketów
leżą kartonowe opakowania po różnych produktach, w które
można włożyć zakupiony towar, jeśli ktoś zapomniał zabrać ze
sobą siatkę lub jakąś torbę na zakupy. Pod rzucającymi się w oczy
hasłami „Stop marnowaniu żywności!” znajdują się kontenery
8/2022/5/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.

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

z różnorodnymi produktami, mającymi krótkie terminy ważności,
od pieczywa począwszy na smakowitych delicjach skończywszy,
gdzie ceny są obniżone nieraz o połowę. Można by powiedzieć,
że coś w tej dziedzinie drgnęło i bardziej optymistycznie spojrzeć
na rodzimą świadomość ekologiczną. Tymczasem patrząc jak
ekspedientka pakuje 10 deka szynki w papier formatu większego
od A3, a to opakowanie okazuje się połączeniem papieru i folii,
które przecież trafi do odpadów zmieszanych, to trzeba stwierdzić, że na optymizm jeszcze stanowczo za wcześnie.
Na razie ekomarketing ma się całkiem dobrze i pewnie będzie
go coraz więcej, bo ekologia się obecnie bardzo dobrze sprzedaje.
A przecież właśnie o większą sprzedaż chodzi wszystkim firmom,
a zatem starajmy się zacząć ekodziałania od siebie: nosić własne
siatki i rezygnować z foliówek i jeśli jest taki wybór kupować
towary mające jak najmniej opakowań. Znajomy ostatnio powiedział, że widział jabłka luzem w drewnianej skrzynce, a obok
nich piękne egzemplarze ekologiczne zapakowane w plastikowe
pudełko ze stosownym napisem, więc kupił te zwykłe, bo były
bardziej eko. Plastikowe opakowania po żywności wrzucamy do
żółtych kontenerów.
Lidia Szkaradnik

PYTANIE KONKURSOWE NR 3:
Gdzie w ramach recyklingu
powinny trafić plastikowe
opakowania po żywności?
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 11 marca.*

ROZWIĄZANIE KONKURSU NR 1:
Zużyte baterie należy wrzucać do specjalnych pojemników,
które znajdują się w niektórych sklepach np. w „Biedronce”
i w „Beskidzie” lub oddać na PSZOK.
Nagrodę Kubek z logiem Gazety Ustrońskiej otrzymują:* Danuta Śliwka z Ustronia ul. Cieszyńska i Ewa Bajorek z Ustronia ul. Błaszczyka.
Po nagrodę zapraszamy do redakcji po wcześniejszym umówieniu się
telefonicznie.
* 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.

BIBLIOTEKA POLECA
Torbjorn Faerovik
„Orient Express. Świat z okien
najsłynniejszego pociągu”
Orient Express to żywa legenda. Trasa
wiodąca tysiące kilometrów. Luksus,
o którym niegdyś marzyli wszyscy
podróżnicy. Autor – norweski pisarz,
historyk, dziennikarz i podróżnik,
współcześnie odwzorowuje trasę
słynnego pociągu. Wyruszając wiosną
z Londynu, w dwa miesiące przemierza dwanaście krajów i dwadzieścia
dwa miasta – przez romantyczny Paryż, zaskakujące Rumunię i Bułgarię,
aż po rajską Samarkandę.

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

Piotr Jagielski
„Święta tradycja, własny głos.
Opowieści o amerykańskim jazzie”
Dziennikarz prowadzi nas przez
niezwykłą historię amerykańskiej
muzyki jazzowej. Od roztańczonego Nowego Orleanu przez loftowy
Nowy Jork po bezpretensjonalne
Chicago – opisuje losy i dokonania
najważniejszych reprezentantów
muzycznego panteonu. Niczym
pełen entuzjazmu kustosz oprowadza nas po muzeum jazzu, nie
kryjąc przy tym własnych fascynacji
i zaangażowania.

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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Przy ustrońskim stole
PĄCZKI
DLA LENIWYCH
Nie wszyscy lubią spędzać długie godziny w kuchni, w związku
z tym w Tłusty Czwartek prezentujemy krótki przepis, dzięki
któremu z łatwością i w ekspresowym tempie przygotujemy ok.
30 twarogowych pączusiów. Bez wyrabiania, bez czekania aż
ciasto wyrośnie.
SKŁADNIKI: 250 g twarogu (tłustego), 100 g gęstej śmietany 18%, 2 żółtka, 2 łyżki cukru, 1 łyżka cukru wanilinowego,
200-250 g mąki pszennej (tyle, ile „zabierze” ciasto), 1 płaska
łyżeczka sody oczyszczonej; do smażenia: 0,5 l oleju
PRZYGOTOWANIE: Do miski włożyć twaróg, śmietanę,
żółtka oraz 2 rodzaje cukrów. Rozgnieść składniki widelcem.
Dodać mąkę i sodę. Wymieszać. Składniki połączyć na stolnicy
lub w misce. Ciasto podzielić na ok. 30 kawałków. Ulepić z nich
kulki wielkości orzecha włoskiego (aby ciasto mniej się kleiło
można formować wilgotnymi dłońmi). W małym garnuszku rozgrzać olej, włożyć po ok. 8 kulek (w zależności od ich wielkości
i z zachowaniem małych odstępów ), szybko odkleić je od dna, na

W dawnym Ustroniu
Za sprawą tej wyjątkowej fotografii z pierwszej połowy lat 50.
XX w., pochodzącej z kolekcji Bronisława Miecha, zajrzymy
dziś do sklepu spożywczo-przemysłowego nr 10 PSS „Społem”,
funkcjonującego w dolnym Ustroniu przy ówczesnej ul. 22 Lipca
37 (obecnie ul. I. Daszyńskiego 51), w budynku dawnego domu
towarowego Wilhelma Scharberta. Z racji tego, że jego długoletnim
kierownikiem był uwieczniony na zdjęciu Karol Łukosz, wielu
ustroniaków nazywało sklep „u Łukosza”.
Widoczny zegar wskazuje godzinę 13:12, a uwagę zwracają
hasła propagandowe oraz napisy, m.in.: „Plan 6-letni”, „Psów nie
wolno wprowadzać”, „Uprasza się nie pluć na podłogę”. Ozdobę
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Fot. E. Kostka

które na pewno spadną. Smażyć na złoty kolor po ok. 1,5 minuty
z każdej strony (pączki będą obracać się same, ale warto mieć
na nie oko). Wyłowić łyżką cedzakową i ułożyć na ręcznikach
papierowych. W tym samym oleju usmażyć kolejną porcję pączków. Podawać z cukrem pudrem, powidłami lub dżemem. (eko)
lokalu stanowią przedwojenne wagi sklepowe – ta z lewej pochodzi z
Fabryki Wag Jarosława Caudra w Lublinie, a w jej lusterku odbijają
się drewniane skrzynki z lemoniadą, które stały przed ladą. Królują
opakowania szklane, papierowe i metalowe. W asortymencie sklepu
był spory wybór konserw rybnych i mięsnych w sosie pomidorowym – leszcz, byczki, skumbria, pulpety. Zauważamy też ceres,
margarynę deserową, miód naturalny, budyń morelowy, maggi,
pastę pomidorową, mąkę, płatki owsiane, środek do pielęgnacji
jamy ustnej „Kosmodont”, mydło toaletowe „Lux”, pastę do butów,
porcelanowe wazy i talerze, szklane misy, ręczne młynki do kawy,
latarki, nasiona z Centrali Spółdzielni Ogrodniczych, a także tutki
do papierosów z Żywieckiej Fabryki Papieru „Solali”. Z prawej
strony uśmiecha się Maria Romańczyk (później po mężu Kajfosz)
z Nierodzimia, którą zwano Marzeną. A może Czytelnicy rozpoznają
pozostałe ekspedientki?
Bożena Kubień
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Przygotowanie ogrodu do zimy, czyli jesienne ogrodowe porząd- gęsta i „wieczna” zieleń to schronienie w różnych porach roku dla
ki mogą prowadzić do bardzo zróżnicowanych, czasem wręcz zgoła wielu stworzeń – byle tylko tujowe żywopłoty i żywe „rzeźby” nie
odmiennych efektów. Znam ogrody, które jesienią stają się wręcz zdominowały ogrodu, ale stanowiły uzupełnienie różnorodności
sterylnie czyste, poukładane i „wygładzone” – trawniki równiutko krzewów i drzew. Drzewa i krzewy iglaste nie są niczym złym
wykoszone, wszelakie liście wygrabione i upchnięte do kompo- w przydomowych ogródkach, byle tylko nie stanowiły niezmiennej
stowników lub worków na bioodpady, grządki i warzywno-ziołowe przez cały rok monokultury – liściaste krzewy i drzewa zapewzagony wyplewione, skopane i wygrabione, drzewa i krzewy po- niają całą gamę kolorystycznych wzruszeń i poruszeń dla naszych
przycinane, przekwitłe kwiaty usunięte, zwiędnięte i suche badyle oczu, stymulują naszą wrażliwość i wyobraźnię. Na dodatek liście
ścięte, kępy ozdobnych traw powiązane, a co wrażliwsze rośliny i owoce, tak na gałęziach, jak i opadnięte dają schronienie i są
opatulono ciepłymi osłonami… Jednym słowem taki ogród zostaje bazą pokarmową dla wielu zwierząt (a przy okazji i grzybów). Nic
ogarnięty, a uporządkowany kawałek świata cieszy oko właścicieli. nie mam przeciwko grabieniu liści – są miejsca w ogrodzie, które
Nic, tylko czekać wiosny, aby do tak sprawionego ogrodu wreszcie wygrabione być powinny, ale nie koniecznie jesienią, wystarczy
powróciło życie w pełnej krasie i pełnym zakresie!
wiosenna „interwencja” grabiami, aby zapewnić jak najlepsze
Tyle tylko, że zimą nie cała przyroda zakopuje się w swoich warunki do kiełkowania i wzrostu wielu roślin kryjących się zimą
leśno-łąkowych pieleszach, kryje
w glebie. Grubsza warstwa liści
się w norkach, dziuplach, gawrach
bądź też pozostawiona tu i ówdzie
i sobie tylko znanych ciepłych
ich kopka mogą skusić na przykład
miejscach, gdzieś z dala od nasympatyczne jeże do zorganizowaszych domów i ogrodów, jednym
nia sobie w ogrodzie przytulnego
słowem – schodzi nam z oczu. Jest
zimowiska. W bezśnieżną zimę
wręcz przeciwnie – spora gromada
właśnie w niezgrabionych liściach
zwierząt wszelakiej maści i gaswej owadzio-nasiennej strawy
tunkowej przynależności właśnie
chętnie szuka cała gromadka ptaw ogrodach szuka miejsca na przesich gości, ogrodowych sublokaO EFEKTACH OGRODOWEGO
życie zimy. Do tego wystarczy
torów. Nawet kawałek „gołej”,
im „jedynie” jakiś zaciszny kąt
LENISTWA I ZANIECHAŃ
nieobsianej, nieobsadzonej i niena schronienie lub odpowiednio
pokrytej betonem lub kostką gleby
zaopatrzona spiżarnia. I najczęśw ogrodzie jest cenny – mimo że
ciej nie trzeba wielkich starań ze
się kruszy, pyli, błotnieje i genestrony domorosłych ogrodniczek
ralnie brudzi, jest to miejsce, któi ogrodników, aby ogród stał się
rym zainteresują się czy to ptaki,
takim przyjaznym dla wielu nieczy też owadzi, płazi i gadzi dro-ludzkich istot miejscem – zimą,
biazg lubiący ryć, grzebać i kopać
ale nie tylko o tej porze roku!
w ziemi dołki i norki. Kamienny
Moje osobiste doświadczenia
tzw. suchy murek, ułożony z niepowskazują, że czasem poprzez odłączonych zaprawą kamieni, bądź
powiednio ukierunkowane zanieluźno usypany z przywożonych
chanie i ogrodowe lenistwo takie
z podróży i wyjazdów skalnych
miejsce można stworzyć...
odłamków kopczyk, może stać się
Od urodzenia jestem lenidomem np. zwinek lub żyworódek
wy, więc kiedy tylko stałem się
– jaszczurek ceniących takie nawspółgospodarzem kilkuarowego
grzane słonecznymi promieniami
areału, z ogromną satysfakcją
miejsca („moje” ogrodowe zwinki
zacząłem w rodzinnym gronie
z pewnością zasługują na ekstra
pomalutku, po trochu, krok za
artykuł z cyklu „Bliżej natury”!).
krokiem oraz rok po roku szeFragment trawnika zamieniony
rzyć powyższą ideę, niejako „pod
w kwietną łąkę oznacza nie tylprzykrywką” przyrodniczo-ogrodko mniej czasu poświęconego na
niczej wiedzy i uzasadniając lenudne koszenie, oszczędności na
nistwo i nicnierobienie w ogropaliwie czy „prądzie” do kosiarki
dzie ekologiczną świadomością
i mniej przyprawiającego o ból
i wrażliwością oraz koniecznością wspierania ze wszelkich sił głowy lub irytację hałasu – zamiast tego mamy barwną paletę
bioróżnorodności. Owszem, żeby ogród – zwłaszcza taki, w jakim kwiatów i motylich skrzydeł oraz symfonię bzyczących pszczół
współgospodarzę, a więc powstały na tzw. szczerym polu – stał się i innych owadzich wielbicieli pyłku i nektaru (łąki kwietne, chociaż
przyjazny dla innych stworzeń, na dobry początek trzeba jednak ostatnimi laty opisane wszem i wobec w różnych mediach, niedługo
w niego włożyć sporo serca i wiedzy, trochę pracy i wysiłku, no również zagoszczą w moim ujęciu na łamach Ustrońskiej). Doprawi kasy, niestety. Przyjazny przyrodzie ogród powinien być jak dy warto próbować – krok po kroku – tworzyć ogród mniej pod
najbardziej zbliżony do przyrody właśnie, czyli być takim, jakim siebie, a bardziej dla innych stworzeń, czyli nie na ludzką, ale na
jest natura, dla której słowo „porządek” ma jakże odmienne niż przyrodniczą miarę i skalę. Gwarantuję, że w pewnym momencie
dla większości ludzi znaczenie. Warto więc posadzić nie tylko taki ogród okaże się prawie dla każdego jedynym możliwym do
tujowe żywopłoty, a resztę ogrodu wyrównać (bo łatwiej się jeździ zaakceptowania i polubienia! Tętni bowiem życiem i obecnością
kosiarką) i obsiać trawą zwaną dywanową (bo wtedy wystarczy wielu stworzeń, które na ogół z przydomowymi ogrodami słabo
regularnie jeździć kosiarką). Przyrodniczy „porządek” jest czymś się kojarzą!
bardziej subtelnym i ukrytym, nie oznacza uproszczenia i prostych
Do powyższych refleksji doszedłem ostatnimi czasy, kiedy kolinii, płaskich powierzchni i regularnego rozmieszczenia różnych ronawirusowe okoliczności zmusiły mnie do przejścia na blisko
ogrodowych elementów. Naturalnymi są nie nasadzenia „od linijki” dwa tygodnie na kwarantannowo-izolacyjne tempo życia. I to ogród
i takoż poprzycinane drzewa i krzewy, i to wyłącznie te zimozielone, stał się swego rodzaju odskocznią, miejscem, któremu mogłem
bo nie gubią liści, a najlepiej same „tujowate”, gdyż łatwo dają się poświęcić nieco więcej – niż zwykle o tej porze roku – uwagi.
od sztancy formować. Porządek przyrodniczy oznacza zróżnicowa- Przede wszystkim „odkryłem” kolejne dowody na pozytywny
nie „w pionie i w poziomie”, różnorodność kształtów, form, faktur wpływ ogrodowego nicnierobienia na ogrodową bioróżnorodność.
i barw, wielość gatunków i bogactwo mikrosiedlisk. Trawnik może Od lat na przykład walczę z mączniakiem pokrywającym szarym,
być, nawet i koszony regularnie, ale nie powinien w ogrodowym „pleśniawym” nalotem bordowe liście berberysów, m.in. wycinając
krajobrazie dominować – gdzieś winny pozostać kawałki trawnika lub skracając porażone gałęzie i pędy. W minionym roku grzyb odpuszczone samopas, na którym wszystko rośnie jak chce. Tuje, puścił sobie inwazję na moje włości, więc nieco głębiej niż zwykle
czyli żywotniki jak najbardziej sprawdzają się w ogrodach, bo ich schowałem sekator i dopiero zimą dostrzegłem w środku skupiska
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WEEKENDOWY
WIATR
Podczas minionego weekendu strażacy mieli pełne ręce roboty. Silny wiatr
o średniej prędkości od 40-50 km/h,
w porywach do 100 km/h przewrócił kilka
drzew na terenie naszego miasta. 17 lutego
interweniowano na ulicach: Nadrzecznej,
Chałupniczej, Wesołej, Źródlanej. Dzień
później zastępy straży po raz kolejny
wyruszyć musiały do przypalonej strawy,
w zeszłym tygodniu było to os. Cieszyńskie
(o zdarzeniu pisaliśmy w poprzednim numerze), tym razem – os. Manhattan. (eko)
Interwencja na ul. Wesołej.

Fot. OSP w Ustroniu Lipowcu

ŚMIERĆ
NA STOKU

Usuwanie powalonego drzewa na ul. Nadrzecznej.

Fot. OSP KSRG Ustroń Centrum

Z OLIMPIADY
NA USTROŃSKI RYNEK
Mieszkaniec Ustronia, olimpijczyk
z którego jesteśmy dumni, Paweł Wąsek
ma za sobą debiut w zimowych igrzyskach olimpijskich w Pekinie. Jego występ
był całkiem udany, bo w konkursie na
dużej skoczni zajął dwudzieste pierwsze miejsce, a w rywalizacji drużynowej
z kolegami szóstą pozycję. Najmłodszy
z polskiej ekipy skoczków 22-latek podczas sobotniej zabawy z Radiem ZET był
niewątpliwą atrakcją programu i chętnie
udzielał wywiadu, a także odpowiadał

na pytania dzieci. Na scenie powitał go
burmistrz Przemysław Korcz, który pogratulował skoczkowi, podkreślając, że jest
to też wielki wysiłek rodziców, których
zna osobiście. Cieszę się – powiedział
burmistrz – że mamy olimpijczyka, rodowitego ustroniaka i mam nadzieję, że
na następnej olimpiadzie będzie to już
medalowe miejsce.
Paweł mówił, że na igrzyskach, które
są zawsze marzeniem każdego sportowca, nabrał pewności siebie, szczególnie

cierniowych berberysów czareczkę gniazdka cierniówki. Pomimo
że gniazdo zostało zbudowane nisko nad ziemią, to gęstwina
berberysowych cierni pozwoliła zapewne ptasim lokatorom wychować gromadkę młodych (wiem, bo widziałem je minionego
lata w ogrodzie), mimo że mój ogród regularnie odwiedzają
kuny, gronostaje i koty-włóczykije. Natomiast nieprzycięta
jesienią (przyznaję, że z lenistwa) kępa rudbekii nie raz skusiła
grupkę przepięknie ubarwionych szczygłów – wielbicieli nasion
wielu roślin! W pełni utożsamiam się z opinią o szczygłach,
którą w jednym ze swoich świetnych książek o ptakach zawarł
24 lutego 2022 r.

		

16 lutego ok. 10.30 na stoku Czantorii
doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. 32-letni obywatel Słowacji wypadł
z trasy podczas zjazdu i uderzył w urządzenie naśnieżające, poinformowała nas
Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie.
Mimo reanimacji podjętej przez ratowników GOPR, mężczyzna zmarł w wyniku
poniesionych obrażeń. Przez kilka godzin
na miejscu zdarzenia, pod nadzorem prokuratora, pracowali policjanci z Cieszyna
oraz Ustronia. Śledczy przeprowadzili
oględziny i zabezpieczyli materiał dowodowy. Po szczegółowej analizie zebranego materiału zostanie podjęta decyzja
o kwalifikacji zdarzenia. Policja apeluje
o ostrożność i bezpieczeństwo podczas
uprawiania sportów zimowych.
(eko)
w konkursie indywidualnym na dużej
skoczni, bo poczuł, że można rywalizować
z najlepszymi na świecie. Dzieci pytały
czy było tam bardzo zimno, więc odpowiedział, że rzeczywiście było mroźnie,
bo temperatura dochodziła do minus 20
stopni, ale to są sporty zimowe, więc
trzeba się też umieć do takich warunków
dostosować. Odpowiadając na kolejne
pytanie zaznaczył, że od dzieciństwa uprawiał także inne sporty jak motocross, czy
piłkę nożną i siatkówkę, bo wychował się
w sportowej rodzinie.
Cóż, życzymy naszemu olimpijczykowi
dalszych sukcesów jeszcze w tym sezonie
narciarskim i w następnych, aby zawsze
osiągał zamierzone cele i wspiął się na
szczyty.
Lidia Szkaradnik

Andrzej G. Kruszewicz: Szczygły fascynowały mnie od wczesnego
dzieciństwa. (…) Widok stadka lądującego w kępie ostów był dla
mnie najpiękniejszy na świecie. Zachwycały mnie nie tylko pięknym
ubarwieniem, ale także fizyczną sprawnością i cudownym śpiewem.
Były w moich oczach wręcz symbolem wolności. Pewnie gdybym
jesienią usunął zaschłe badyle i pełne nasion „koszyczki” rudbekii,
szczygły nie miałyby w moim ogrodzie zimą co szukać, a tak, proszę bardzo – nie napracowałem się, miałem mnóstwo przyjemności
z podglądanie kolorowych ptaszków, no i ta satysfakcja z przyjaznego ptakom ogrodu…
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda

17

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

Na tłusty czwartek pączki z dziurką.

OGŁOSZENIA DROBNE

Fot. M. Niemiec

1.12.21-17.03				 Wystawa prac Zdzisława Beksińskiego, Muzeum
Ustrońskie (bilety: normalny 20zł, ulgowy 15zł)
26.02 godz. 11.00			 III zimowe wejście na Czantorię w krótkich gaciach
								
– idziemy dla Krystiana Piszczka, Kolej Linowa
Czantoria, szczegóły na str. 13
27.02 godz. 9-13			 Skarby Stela - Targi Staroci, targowisko miejskie
1.03-31.03				 31 dni na Czantorii
2.03 godz. 10.00 Spotkanie Koła Emerytów i Rencistów, MDK Prażakówka, sala nr 7.
4.03-31.03				 Wystawa twórczości Patryka Chwastka, Galeria
Rynek
4.03 godz. 17.00			 Wernisaż wystawy twórczości Patryka Chwastka,
								
Galeria Rynek
4.03 godz. 19.00			 Recital polskiej piosenki poetyckiej Katarzyna
								 Mazur – śpiew, Karol Pyka – fortepian (impreza
								 biletowana), MDK Prażakówka
5.03 godz. 11.00			 Koncert dla Babci i Dziadka, MDK Prażakówka
7.03 godz. 14.30			 Spotkanie Rady Seniorów, sala sesyjna Urzędu
Miasta

Cyklinowanie bezpyłowe parkietów, desek. Odnawianie
schodów. 666-989-914.

www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY – USTROŃ. 33-854- Bagażówka – przeprowadzki
53-98.
+ ekipa. Usługi transportowe.
601-478-108.
KOMANDOR – Cieszyn,
ul. Stawowa 27 – szafy, Rehabilitacja domowa. Masaże
garderoby, zabudowy wnęk lecznicze. Terapia manualna
z drzwiami przesuwanymi punktów spustowych. Zadzwoń
i nie tylko... Zamów bezpłatny – przyjadę. 663-224-499.
pomiar. RATY 0%. 728-340518, (33) 854-22-57. www. Zielony Sklep zielarsko-mekomandor.pl
dyczny (irydologia, naturoterapia, indywidualny dobór
Spawanie plastików. Ustroń, ul. ziół). Ustroń, Daszyńskiego 16
Obrzeżna. 501-444-534.
(w podwórzu). 33-854-19-62.
OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

DYŻURY APTEK
Dyżur w godzinach 8.00-20.00

Apteki dyżurujące w niedziele i święta:

26.02				 Centrum						ul. Daszyńskiego 8 			tel. 33 854-57-76
27.02				 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.
8/2022/4/R

Pensjonat Willa Kolor zatrudni od zaraz

10 lat temu - 23.02.2012 r.
KONCERT NAUCZYCIELI
Od pięciu lat tradycją stało się organizowanie przez Towarzystwo Kształcenia Artystycznego, prowadzące od 1992 r. Ognisko
Muzyczne, koncertów nauczycieli, absolwentów i zaproszonych
gości. Impreza weszła już na stałe do kalendarza nie tylko MDK
„Prażakówka”, ale i miasta. Wzbogaca tym samym ofertę kulturalną
adresowaną przede wszystkim do mieszkańców miasta, lecz także
wczasowiczów i kuracjuszy. Ustroń jest środowiskiem ze wszech
miar muzycznym pod względem wokalnym, jak również instrumentalnym, a więc chyba nie aż tak trudno znaleźć amatorów tzw.
muzyki poważnej w profesjonalnym wykonaniu.
ANIOŁY I CIASTECZKA
Do końca lutego w Muzeum Ustrońskim czynna będzie wystawa
pt. Anioły w twórczości członków Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy”. Wernisaż tej cieszącej się dużym zainteresowaniem ekspozycji
odbył się 20 grudnia, wprowadzając zebranych w bożonarodzeniowy nastrój. Na wystawę złożyły się prace 19 artystów: Dagmary
i Jadzi Choroby, Herberta Czeglarka, Iwony Dzierżewicz-Wikarek,
Andrzeja Georga, Dominiki Gorzołki, Jana Herdy, Ewy Kokoszki,
Renaty Kubok, Andrzeja Malca, Barbary Majętny, śp. Jana Misiorza, Zbigniewa Niemca, Andrzeja Piechockiego, Magdaleny Piechowiak, Beaty Sikory-Małyjurek, Teresy Skrzypulec oraz Dariusza
Gierdala i Anny Lepiarczyk z Tarnowskich Gór. Fantazja artystów
nadała aniołom różne wyobrażenia i kształty.
WALKA DO UPADŁEGO
Na jedenaście godzin w sobotę 18 lutego halę sportową Szkoły
Podstawowej nr 1 opanowali piłkarze ręczni. Rozegrano tam I Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Burmistrza Ustronia.
Rywalizowało siedem drużyn i grano systemem każdy z każdym, mecze trwały dwa razy po 12,5 minuty. Łatwo obliczyć, że każda drużyna
spędziła na boisku 2,5 godziny. Spora dawka gry.
Wybrała: (lsz)
8/2022/6/R

– pracownika na stanowisko kucharka
– pomoc kuchenną
Miejsce pracy: Ustroń, ul. Gałczyńskiego 2b
telefon do kontaktu: 785 510 902
adres e-mail: biuro@willakolor.pl
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8/2022/2/O

KĄCIK SZACHOWY

DODATKOWĄ NAGRODĘ
za rozwiązanie krzyżówki z tego numeru

STRZYŻENIE + MODELOWANIE
ufundowała Katarzyna Lipowczan

Mokate pobudza myślenie!

firma Mobilny Fryzjer
Tel. 505 152 958

Mobilny fryzjer to idealne rozwiązanie dla: zapracowanych pań
i panów, zabieganych mam, dzieci obawiających się wizyty
w salonie fryzjerskim, osób starszych, rencistów i emerytów.
Strzyżenie damskie, męskie, dziecięce,
fryzury weselne i okolicznościowe.

Mobilny fryzjer z dojazdem do klienta!
Na rozwiązania czekamy do 3 marca.

Mat w dwóch posunięciach.

Nie taki dawny Ustroń, 2016 r.

Fot. W. Suchta

R. Bedoni, F. Michel 1962 r.

Rozwiązanie z GU nr 6: Wh8

K R Z Y Ż Ó W K A
50

zł

50

zł

50

zł

50

zł

POZIOMO: 1) popularny serial z ławeczką i „Mamrotem”,
8) element układu wydechowego, 9) z niego tryśnie ropa,
10) dzielnica Warszawy, 12) szwajcarskie województwo,
14) egzamin dojrzałości, 15) platforma cyfrowa ze „słoneczkiem”, 16) przydatny w piwnicy, 19) uczestnictwo, 22) wytwarza prąd, 23) podłoga na statku, 24) do pstrykania fotek.
PIONOWO: 2) zbiornik wodny, 3) gorzka lub mleczna,
4) germańskie imię męskie, 5) straszy w zamku, 6) imię
królowej Anglii, 7) rasa małych psów, 11) siostra Równicy,
13) popularny instrument, 17) klub piłkarski z Warszawy,
18) obok pszenicy, 20) w stogu siana schowana, 21) rosyjskie
auto.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy do 3 marca.

Rozwiązanie Krzyżówki z Nr 6

WALENTYNKOWE BUZIAKI
Nagrodę w wysokości 50 zł oraz czapkę z daszkiem od Miasta Ustroń
otrzymuje:* Zofia Wałaska z Ustronia, ul. Chabrów. Zwycięzcę zapraszamy po nagrodę po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.
24 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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PRZEŁAMANIE

FERIE 2022: Klub Sportowy Kuźnia w Ustroniu.

Fot. mat. własne

Dwunastego lutego podopieczni trenera
Jana Furlepy rozegrali już szósty mecz
kontrolny podczas trwających aktualnie przygotowań do rundy rewanżowej.
Tego dnia do Ustronia przyjechał LKS
Goczałkowice-Zdrój, a więc lider „naszej” trzeciej ligi. Pierwsza połowa tego
spotkania zakończyła się bezbramkowym
remisem, natomiast po przerwie przyjezdni zdobyli cztery bramki i to oni cieszyli
się ze sparingowej wygranej. Kolejnym
rywalem Kuźni Ustroń byli zawodnicy
Sparty Katowice. Sobotnie spotkanie lepiej zainaugurowali nasi czwartoligowcy,
bowiem już w siódmej minucie sposób
na pokonanie bramkarza rywali znalazł
Lionel Abate. Kameruński napastnik na
jednej bramce nie poprzestał i sześć minut później zanotował kolejne trafienie.
Po zmianie stron katowiczanie odpowiedzieli strzelając bramkę kontaktową,
jednak na więcej nie było ich stać. Tym
samym ustrońscy zawodnicy zanotowali
pierwsze zwycięstwo podczas zimowych
przygotowań.
W rundzie wiosennej barw Kuźni nie
będą już reprezentować Konrad Kuder
oraz Daniel Krzempek. Występujący
w środku pola K. Kuder został zawodnikiem KS Międzyrzecze, natomiast D.
Krzempek po jednej rundzie spędzonej
w Ustroniu powrócił do Błyskawicy Drogomyśl.
Arkadiusz Czapek

Fot. L. Szkaradnik
Jedną z atrakcji zabawy z radiem ZET było syntetyczne lodowisko, na którym można było
pograć w hokeja lub potańczyć z gracją, co obserwowało sporo widzów. O buty i sprzęt nie
trzeba było się martwić, bo wszystkim chętnym zapewniała je darmowa wypożyczalnia. Trzy
dni jeżdżenia na lodowisku musiało mieszkańcom wystarczyć, gdyż w tym roku nie stworzono lodowiska na bulwarach. Podyktowane to było nieprzewidywalną sytuacją związaną
z pandemią koronawirusa. Organizowanie lodowiska w obliczu zbliżającej się piątej fali
i zapowiedzi dodatkowych obostrzeń, naraziłoby budżet miasta na ryzykowny wydatek.

Krzysztof Niemczyk, uczeń Klimatycznej
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy, 15 stycznia wygrał I Międzynarodowy
Szachowy Memoriał im. Andrzeja Wilka dla
dzieci, młodzieży i dorosłych w Bieruniu.
Chłopiec jest zawodnikiem Stowarzyszenia
Szachowego Olimpia Goleszów.
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