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Od miesiąca w aptekach 
na terenie powiatu cieszyńskiego 
nie ma dyżurów noc-
nych. Jest tylko jedna 
czynna całą noc ap-
teka, ale w Cieszynie.   
                        Więcej na str. 5

Wojewódzki Zarząd Dróg 
w Katowicach chce za-
mknąć przejazd przez 
DW 941 na wysokości ul. 
Dominikańskiej i Ko-
zakowickiej. Radni prote-
stują.               Więcej na str. 7

101. urodziny Stani-
sława Szymańskiego. 
Najstarszemu mieszkańcowi 
naszego miasta życzenia skła-
dali duchowni, przedstawicie-
le samorządu oraz ustrońskie 
dzieci.           Więcej na str. 5

Wręczono wyróżnienia dla najlepszych sportowców. Więcej na str. 8 i 9.             Fot. A. Jarczyk

Odzyskaniem rzeźby hutnika, który stała w budynku administracyjnym ustroń-
skiej huty, zakończyliśmy pierwszą część rozmowy. To była spektakularna akcja, 
a kolejną było twoje wejście do kanałów z nogą w gipsie. Czego tam szukałaś?
O zbadanie stanu komory transmisyjnej poprosił mnie prezes Spółki Młynówka Jan 
Sztefek, ale nigdy byśmy się nie spodziewali, że w komorze zachował się relikt turbiny 
z 1905 roku. Nie miałam już gipsu, tylko ortezę, ale i tak nie byłam pewna, czy uda mi 
się wejść przez studzienkę kanalizacyjną, znajdującą się na terenie koreańskiej firmy,  w 
miejscu Kuźni. To, co zobaczyliśmy na dole przeszło nasze oczekiwania, więc było warto.
Dużo jest jeszcze takich nieodkrytych zabytków na terenie Ustronia?
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TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

Majówka w tym roku trwała sześć dni, podczas których każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie. Było w czym wybierać – od sportu, poprzez kuchnię i muzykę, a nie 
zabrakło także atrakcji dla dzieci. 

(cd. na str. 2)

(cd. na str. 8)

Na stawach kajakowych rozpoczął się majowy weekend. Mimo deszczu i chłodu 
pojawiło się grono osób chcących uczestniczyć w inauguracji akcji nie byle jakiej, 
bo charytatywnej. Dwaj sportowcy, Dariusz Gryt i Jacek Biskupek, chcą w siedem 
dni przepłynąć Polskę na wodnych skuterach. W trakcie swojej podróży będą zbierać 
pieniądze na zakup specjalistycznego sprzętu do prowadzenia zajęć z nurkowania dla 
osób z ciężką niepełnosprawnością i autyzmem. 

Podczas otwarcia akcji obecni byli: prezes Yacht Klubu Rybnik Kornel Pająk, prezes 
fundacji EDF Polska Jan Makowski, prezes Olimpiad Specjalnych Andrzej Myśliwiec, 
przedstawiciel Śląskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego Krzysztof 
Zbrojkiewicz oraz przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz, radni i pracownicy Wydziału 
Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.

– Sześć miesięcy przygotowań i ciężkiej pracy kolegów Darka i Jacka i w końcu 
nadszedł ten dzień. Dziś oficjalnie otwieramy projekt „Płyniemy Polsko”. Jest jedynym 

TECHNIKA  W  MAŁYM  PALCU
Rozmowa z etnolog Alicją Michałek, prowadzącą 
dział etnograficzny w Muzeum Ustrońskim (cz.2)

SPORT, KUCHNIA I ROCK

W ubiegłym tygodniu syreny wyły co chwilę, 
bo strażacy wielokrotnie byli wzywani do 
lokalnych podtopień. Tradycyjnie najwięcej 
interwencji dotyczyło rejonu ul. 3 Maja i 
ul. Partyzantów w Ustroniu Górnym oraz 
posesji w Nierodzimiu. Ochotnicy naszych 
jednostek nie tylko wypompowywali wodę  
z piwnic, ale też udrażniali ścieki i czyścili 
elementy architektury wodnej, które mo-
głyby uniemożliwiać przepływ wody. Takiego 
kwietnia nie pamiętają najstarsi górale, był 
śnieg, mróz i intensywne opady. Na zdjęciu 
udrażnianie Młynówki w rejonie ul. Sosnowej 
przez OSP Nierodzim.     Fot. OSP Nierodzim
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Po raz trzeci zbierano plasti-
kowe nakrętki na rzecz Hospi-
cjum im. Łukasza Ewangelisty 
w Cieszynie. Do akcji włą-
czyły się szkoły, przedszkola, 
firmy i organizacje z powiatu 
cieszyńskiego. Plon to 3296 kg 
nakrętek. Pierwsza przyniosła 
1502 kg, a druga 2777 kg. 

Popularny bar „Beczka” na 
Kubalonce w latach 30. miał 
inny wygląd niż obecnie. Stała 
tam pokaźnych rozmiarów bro-
warna beka i spełniała rolę bu-
fetu. Przykryta była blaszanym 
dachem na drewnianych słu-
pach. Dach zwieńczony był... 
miniaturą Wieży Piastowskiej. 
Wygląd baru zachował się na 
fotografiach.                    (nik)
   
 

Kandydowali ks. Adam Mali-
na i ks. Waldemar Szajthauer.  
W tajnym głosowaniu kandy-
daci otrzymali odpowiednio 37 
i 25 głosów. 

Muzeum Śląska Cieszyńskiego 
może pochwalić się jednym 
z najcenniejszych w Polsce 
zbiorów dagerotypów, czyli 
zdjęć utrwalonych na metalo-
wej płytce. Była to technika 
fotograficzna, w której jako 
materiał światłoczuły wyko-
rzystywano jodek srebra. Upo-
wszechniła się w latach 20.  
i 30. XIX wieku.

Gmina Chybie rozbuduje sieć 
kanalizacyjną i zmodernizu-
je oczyszczalnię ścieków. Na 

Na początku maja powinno być 
gotowe rondo na skrzyżowaniu 
ulic Bielskiej i Wiślańskiej  
w Cieszynie. To rozwiązanie 
ma usprawnić ruch pojazdów 
m.in. w kierunku Ustronia.
  
Obradował Synod Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego, 
podczas którego wybrano no-
wego prezesa na XIV kadencję. 

terenie Chybia, Mnicha, Freli-
chowa, Zarzecza i Zaborza wy-
budowana zostanie kanalizacja 
sanitarna o łącznej długości po-
nad 46 km. Koszt tej inwestycji 
to 59,8 mln zł, z czego 31,2 mln 
zł stanowi dofinansowanie z 
NFOŚiGW. 

Cisy - drzewa o czerwonej 
korze i gęstych gałązkach po-
krytych szpilkami, to raczej 
rzadkość w cieszyńskim re-
gionie. Dlatego w Cisownicy 
prawie każdy z gospodarzy 
zasadził cisa w ogrodzie. Przed 
wiekami cieszyński region sły-
nął z dużej ilości tych drzew. 
Stąd nazwy wsi Cisownica, czy 
przysiółków Cisowa w Brennej 
i Cisowe w Koniakowie.   

to i owo
z okolicy

*  *  *

*  *  *
*  *  *

Myślę, że niejedno jest jeszcze do odkrycia. Ostatnio monto-
waliśmy tablicę Szlaku Industrialnego Dziedzictwa Ustronia na 
budynku dawnej młotowni „Teresa” na Polanie, przy ul. Papier-
nia. Na tę turbinę patrzyłam zwykle od strony Młynówki, ale 
tym razem pracownik Spółdzielni Usług Rolniczych, do której 
należy budynek, otworzył drzwi i naszym oczom ukazała się 
piękna turbina Francisa z 1899 roku. Ta największa i najstarsza 
z naszych ustrońskich turbin zachowana jest w stosunkowo do-
brym stanie. Pojawił się więc kolejny cel, bo jedynym ratunkiem 
dla tego reliktu jest zdemontowanie go i zabezpieczenie. Jednak 
pozyskiwanie obiektów muzealnych od prywatnych właścicieli 
jest trudne. Prowadzimy takie sprawy w porozumieniu z Dele-
gaturą Konserwatora Zabytków w Bielsku-Białej i w przypadku 
turbiny na Polanie też trzymamy rękę na pulsie. Trzeba tego pilno-
wać, bo już straciliśmy piękne śluzy przelewowo-spustowe, które 
znajdowały się na terenie Kuźni Ustroń i w czasie przekształceń 
zostały zdemontowane.
Mówisz, że trudno się rozmawia z prywatnymi właścicielami, 
a przecież w twoich działaniach wspiera cię wielu ustroniaków.
Wspierają bardzo i chciałabym za to wszystkim podziękować. 
Kiedy publikujemy nierozpoznane zdjęcie w Gazecie Ustroń-
skiej, to zaraz po ukazaniu się, ludzie piszą, dzwonią, przychodzą 
i najczęściej szybko rozwiązują zagadkę. To są bezcenne infor-
macje, do których sami nigdy byśmy nie doszli. Bardzo istotna 
jest też współpraca z członkami Stowarzyszenia Miłośników 
Kuźni Ustroń. Od mieszkańców miasta, ale też ludzi z innych 
części kraju i również z zagranicy, otrzymujemy eksponaty, 
a także jesteśmy zapraszani do domów, gdy dochodzi do ich 
sprzedaży czy większego remontu. Ludzie nie wiedzą, czy jakieś 

dokumenty, książki, zdjęcia przedstawiają wartość historyczną. 
Bardzo wzruszające było pożegnanie z domem profesora Mariana 
Żyromskiego. Zawsze mi mówił, że coś dla mnie zostawi, a ja na 
pewno będę wiedziała, co to jest. W piwnicy miał sporo pudełek 
po czekoladkach z wczesnych lat powojennych. Ja oczywiście, 
jak to muzealnik, rzuciłam się na pudełka. Patrzę, a w nich scho-
wanych jest wiele starych fotografii z dawnego Ustronia. 
Że stare fotografie mają wartość muzealną to każdy wie, ale 
mają ją też ubrania. 
Oczywiście i w tej dziedzinie nasze muzeum może się poszczy-
cić dużą kolekcją. Jest ona na tyle ciekawa, że zaczęłam robić 
tematyczne wystawy odzieży damskiej. Przy pierwszej z nich 
zatytułowanej „Być kobietą” bardzo dużą pomoc okazały mi Lidia 
Troszok z siostrą Anną Gluzianką. One podjęły się żmudnej pracy 
poszukiwania skrawków dawnych materiałów, by nauczyć mnie, 
czym się od siebie różnią, jakie mają cechy i jak mam je rozpo-
znawać. To była bardzo ważna lekcja. Z kolei Alina Gieckowa 
z Cisownicy nauczyła mnie wszystkiego o koronce klockowej. 
Wracając jeszcze do poprzedniego pytania, dzięki takim ludziom 
posiadłam wiedzę unikalną, ezoteryczną, bym powiedziała, jak 
na te czasy, której nie dają żadne uniwersytety. 
Czy nie masz wrażenia, że twoje zainteresowania są niszowe 
i zwłaszcza młodych ludzi niewiele ta tematyka obchodzi.
Tu się mylisz. Nasze muzeum jest przyjazne dzieciom, a te 
bardzo chętnie bawią się dawnymi zabawkami. Zapraszamy na 
lekcje muzealne uczniów i przedszkolaków. Dla nich zebraliśmy 
najciekawsze historie i nakręciliśmy przystępny film „Ustrońskie 
legendy”. Jest duże zainteresowanie, trzeba się wcześniej umó-
wić, ale chcę przypomnieć, że dla naszych placówek oświatowych 
wejście do muzeum jest bezpłatne. Nasze zbiory inspirują też 
młodych artystów. W ubiegłym roku Anna Łęczyńska, dzięki sesji 
zdjęciowej Agaty Chrapek zakwalifikowała się do pokazu mody 
PRL w Muzeum Narodowym w Krakowie w ramach Cracow 
Fashion Week. Anna wystąpiła w muzealnej kreacji z początku 
lat 70., która przekazana została do muzeum, wraz z całą szafą 
unikatowych już tekstyliów przez panią Lidię Troszok. Alicja 
Bąk-Żerebiec korzystała z naszych zbiorów przygotowując się 
do namalowania portretu przodków pewnej rodziny. Do swojej 
bajkowej sesji muzealne tekstylia wykorzystała ustrońska foto-
grafka Katarzyna Serafin. Właśnie przebudowujemy naszą stronę 
internetową, mamy też profil na Facebooku. Do naszego muzeum 
nie ma zastosowania teza, którą wysunęłaś na początku rozmowy, 
że to miejsce skostniałe czy nudne. Muzeum Ustrońskie żyje 
i jest otwarte na ludzi w każdym wieku. 
Dziękuję za rozmowę.              Rozmawiała: Monika Niemiec

(cd. ze str. 1)

A. Michałek z turbiną Francisa z 1905 r. odkrytą na terenie Kuźni.

*  *  *

*  *  *

TECHNIKA W MAŁYM PALCU

MIŁOŚNICY  NA  MAJÓWCE
Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Miłośników Kuźni 

Ustroń w maju spotykają się nie w muzeum, a na MAJÓWCE 
na Stawach Wędkarskich za Kuźnią. Stowarzyszenie zaprasza 
8 mają o godzinie 13.00.
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ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00

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

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

18/2017/1/R

STRAŻ MIEJSKAWAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112
Policja Ustroń  33 856-38-10  
  33 854-34-13 
Straż Pożarna Polana
  33 854-59-98
Wodociągi  33 854-34-96
  33 854-22-44
Przedsiębiorstwo 
Komunalne  33 854-35-00 
Urząd Miasta  33 857-93-00
Straż Miejska 33 854-34-83  
  604-558-321
Pogotowie Energetyczne 991
  33 857-26-00
Kominiarz 33 854-37-59
  602-777-897

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Janina Matuszyńska lat 81  ul. Skoczowska
Władysław Szlauer lat 85  ul. Słoneczna

NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI
Justyna Poloczek z Ustronia i Henryk Sztwiertnia z Ustronia

Larysa Badura z Ustronia i Wojciech Lanc z Ustronia

24 IV 2017 r.
Kontrola porządkowa w rejonie 
targowiska miejskiego oraz ulic 
dojazdowych.
26 IV 2017 r.
Na ul. Gościradowiec nałożono 
na kierowcę mandat w wyso-
kości 100 zł oraz 5 punktów 
karnych za niedostosowanie się 
do znaku zakazującego ruchu.
27 IV 2017 r.
Poinformowano odpowiednie 
służby o padłej sarnę, zna-
lezionej na ul. Katowickiej. 
Zabrano ją do utylizacji. 
28 IV 2017 r.
W związku z opadami deszczu 
przeprowadzono kontrole po-
ziomu wód na ciekach wodnych 
oraz stanu przepustów wod-
nych na terenie miasta.
29-30 IV 2017 r.
Zabezpieczenie imprezy spor-
towej na Al. Legionów oraz 
patrol przy amfiteatrze.   (aj) 

                                     

KRONIKA MIEJSKA

18/2017/2/R

*  *  *

18/2017/3/R

EKSLIBRIS - GRAFIKA W MINIATURZE
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu 

serdecznie zaprasza na wykład pani Ewy Liszki pt. „Ekslibris – 
grafika w miniaturze”. Spotkanie odbędzie się 10 maja (środa), 
o godz. 17.00 w Czytelni.

Ewa Liszka jest starszym kustoszem, kierownikiem Działu 
Grafiki im. Pawła Stellera Muzeum Historii Katowic.

ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ
Bank Spółdzielczy w Ustroniu i Muzeum Ustrońskie zapraszają 

na uroczyste otwarcie wystawy malarstwa  Kazimierza Upławy 
(1932-1990), wieloletniego dyrektora Banku Spółdzielczego 
w Istebnej, aktywnego działacza spółdzielczego, pedagoga, 
uzdolnionego malarza i rysownika. Wernisaż odbędzie się 5 
maja (piątek) o godz. 18.00 w Muzeum Ustrońskim. O oprawę 
muzyczną zadba Kapela Polana z Żywiecczyzny.

*  *  *

*  *  *

*  *  *

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, 
którzy wspierali nas i uczestniczyli w ostatnim 

pożegnaniu naszego ukochanego 
męża, syna, ojca, teścia, dziadka, wujka, szwagra

śp. Karola Drozda
Dziękujemy za wyrazy współczucia, 

modlitwy i wieńce 
całej rodzinie, znajomym, sąsiadom, 
pracownikom sp. Zacisze, kolegom 

i ks. Dariuszowi Lerchowi za pokrzepiające słowa 
w czasie nabożeństwa żałobnego

pogrążona w smutku rodzina

18/2017/1/N

*  *  *

ZEBRANIE WYBORCZE OSIEDLA 
NIERODZIM 

18 maja o godz. 17.00 w SP nr 6 w Nierodzimiu odbędzie się 
Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Nierodzim, na którym 
przeprowadzony zostanie wybór Przewodniczącego i Zarządu 
Osiedla Nierodzim. Obecnie Zarząd tworzą: przewodniczący – 
Wit Kozub, wiceprzew. – Halina Kujawa, wiceprzew. – Maria 
Nowak, sekretarz – Mariusz Copija, skarbnik – Stanisław Kozieł.

Stanisława Bartosik zd. Gwizda  85 lat  ul. Akacjowa
Jan Dekarli    85 lat  ul. Polańska
Mirosława Jurczyńska   93 lata  ul. Szpitalna
Eugeniusz Kempny   93 lata  ul. Chabrów
Florian Krysta    90 lat  ul. Lipowska
Helena Kubica zd. Stolarczyk  93 lata  ul. 3 Maja
Honorata Mazur zd. Roman  85 lat  ul. Uzdrowiskowa
Stanisław Szymański   101 lat  ul. Słoneczna 
Anna Walarus zd. Pordzik  85 lat  os. Centrum
Tadeusz Walarus   80 lat  os. Centrum
Magdalena Zawadzka zd. Tkocz  90 lat  ul. Skoczowska

NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA JUBILATÓW:

*  *  *

POSADŹMY RAZEM LAS
 Ustroński Klub Ekologiczny oraz Nadleśnictwo Ustroń ser-

decznie zapraszają na doroczne sadzenie drzew (pod warunkiem, 
że nie będzie padał deszcz), które będzie miało miejsce w czwar-
tek, 11 maja 2017 r. Zbiórka o godz. 16.00 (można się spóźnić) 
na polu biwakowym pod Małą Czantorią (u Jonka na Kympie). 
Dzieci i młodzież szczególnie mile widziane. Będzie wspaniale, 
jak w roku ubiegłym!

*  *  *

KONCERT WIOSENNY 
Muzeum Marii Skalickiej zaprasza na Koncert Wiosenny  

w wykonaniu Collegium Canticorum. 12 maja 2017 – piątek, 
godz. 17.00. Wstęp wolny.
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Pierwsze spotkanie Koła Emerytów  
w Ustroniu w 2017 r. odbyło się 4 stycznia.

W tym czasie nasze Koło się powięk-

szyło, przekroczyliśmy setkę. Spotkania 
mamy dalej w środy w „Prażakówce”, 
przy kawie i herbatce omawiamy tematy 

społeczne i polityczne. 
8 marca z okazji Dnia Kobiet 42 osoby 

po spotkaniu w klubie udały się na wspól-
ny obiad. 14 marca trzydziestu emerytów 
uczestniczyło w wycieczce na baseny 
termalne do Chochołowa i przez 6 go-
dzin mogli zażywać gorących kąpieli. 22 
marca emeryci mogli, w czasie spotkania, 
skorzystać z bezpłatnego badania słuchu. 
Koło Seniorów serdecznie dziękuje za 
życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych 
panu burmistrzowi Ireneuszowi Szarcowi 
i przewodniczącemu Rady Miasta Ustroń 
Arturowi Kluzowi. 

W środę, 19 kwietnia mieliśmy wy-
cieczkę do Krakowa, zwiedziliśmy Wa-
wel, krypty, podziemia na rynku, po-
znaliśmy historię Krakowa. W drodze 
powrotnej zwiedziliśmy sanktuarium  
w Łagiewnikach. Pogoda nas nie rozpiesz-
czała, było zimno, padał deszcz i śnieg, ale 
humory dopisały. Jedno spotkanie środowe 
mieliśmy w Muzeum Ustrońskim, po-
znaliśmy tam historię rozwoju Ustronia.  
W maju będziemy mieli tradycyjne sma-
żenie jajecznicy, a w czerwcu piecze-
nie kiełbasek. Lipiec to czas wakacji 
i pod koniec miesiąca planujemy wy-
cieczkę do Szczawnicy i spływ Du-
najcem. Do usłyszenia po wakacjach.                                 
                                       Wincenty Janus  

      

BAJKOWY KONKURS

PRZEKROCZYLIŚMY SETKĘ

Miejskie konkursy dla przedszkolaków 
cieszą się dużym zainteresowaniem. Za-
równo recytatorski w „Szóstce”, jak wokal-
ny w „Trójce”, sportowy w „Czwórce” czy 
bajkowo-literacki w „Siódemce”. Na ten 
ostatni zjechały się 25 kwietnia przedszko-
laki z wszystkich dzielnic Ustronia wraz  
z nauczycielkami. Była zabawa, rywaliza-
cja i integracja. 

Warto się spotkać kilka razy w roku  
z innymi przedszkolakami i paniami, 
żeby się poznać i podpatrzeć metody 
pracy czy twórczość. Dodatkowo po-
zwiedzać można przedszkole gospodarzy 

i pooglądać występy miejscowych grup. 
Te zawsze są starannie przygotowane,  
a stroje zachwycają pomysłowością. 

Przedszkole nr 7 organizuje konkurs 
„Moja ulubiona baśń” w ramach spo-
łecznej kampanii „Cała Polska czyta 
dzieciom”. Udział biorą czteroosobowe 
drużyny, które muszą rozwiązać zagadki, 
ułożyć puzzle, namalować plakat, zagrać 
przedstawienie, a wszystko na temat wy-
branych bajek. W tym roku skupiono się 
na Czerwonym Kapturku, Pani Zimie, 
Roszpunce, Złotej Gęsi i Muzykantach 
z Bremy. 

Rywale przywdziali barwy swoich przedszkoli.                                            Fot. M. Niemiec

Nad przebiegiem konkursu czuwało 
jury w składzie: dyrektor „Prażakówki” 
Barbara Nawrotek-Żmijewska, logopeda 
Elżbieta Pade, dyrektor Miejskiej Biblio-
teki Publicznej Krzysztof Krysta, kierow-
nik Oddziału dla Dzieci biblioteki Beata 
Grudzień, inspektor ds. oświaty Urzędu 
Miasta Ustroń Magdalena Kozłowska oraz 
pisząca te słowa. Sędziowie przyznawali  
punkty za plakaty i spektakle. Punkty 
w formie cukierków. Po obliczeniu liczby 
smakołyków klasyfikacja przedstawia-
ła się następująco: 1. Przedszkole nr 5, 
2. Przedszkole nr 7, 3. Przedszkole nr 4. 
Pozostałe przedszkola zostały wyróżnio-
ne. Nagrody ufundowane przez Urząd 
Miasta Ustroń, Starostwo Powiatowe  
w Cieszynie, Miejską Bibliotekę Publicz-
ną w Ustroniu, Mokate i Radę Rodziców 
P-7 otrzymali wszyscy uczestnicy bajko-
wego konkursu.              Monika Niemiec

Po zjedzeniu babci, drzemka.  Fot. M. Niemiec
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Zdaniem 
Burmistrza

O odprowadzaniu wód
deszczowych na terenie miasta

mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.
*   *   *

Zeszły tydzień upłynął pod znakiem 
intensywnych deszczy, a trzeba zaznaczyć, 
że w ostatnich latach zmienił się charak-
ter opadów. Często występują bardzo 
nasilone opady, powodujące w krótkim 
czasie znaczny przybór wód, zwłaszcza w 
ciekach niskiego rzędu – rowach, różnego 
rodzaju odwodnieniach czy kanałach. To 
powoduje trudności w odprowadzeniu 
dużych mas wody, które komasują się na 
terenie miasta. 

Na szczęście wody te mogą być swobod-
nie odprowadzane do rzeki Wisły, która 
jest bardzo stabilnym elementem naszego 
systemu odwodnienia ze względu na swoje 
spadki, szerokość i głębokość. Problemem 
pozostają przepływy pośrednie. 

Niestety, są miejsca położone niżej niż 
sąsiadujące z nimi cieki i poniżej terenów 
wokół. Z tych miejsc nie jesteśmy w stanie 
odprowadzić wody grawitacyjnie i nie ma 
innego wyjścia, jak tylko przepompowy-
wać tę wodę. Do tej pory nie było koniecz-
ności budowania pompowni, bo nawet dłu-
gotrwałe opady – kilku-, kilkunastodniowe 
nie były w stanie doprowadzić do tego, że 
po kilku godzinach zaczynają się problemy 
z odprowadzaniem deszczówki.

Wybudowaliśmy pompownię przy ul. 
Dworcowej, a jej zadaniem jest przepom-
powanie wód deszczowych z części Ustro-
nia Dolnego od „Prażakówki” i SP- 2 po 
tory kolejowe, gdyż właśnie tory i istnie-
jąca zabudowa nie pozwalały skutecznie 
przeprowadzić deszczówki. 

Drugim newralgicznym miejscem jest 
rejon komisariatu policji na ul. 3 Maja. 
Teren położony jest poniżej przepływa-
jącej obok Młynówki i terenów wokół,  
w związku z tym gromadzą się tam wody 
opadowe. Jesteśmy na etapie przetargu na 
budowę małej pompowni, która powinna 
poprawić sytuację. Trudnym tematem jest 
też ul. Partyzantów, w rejonie Przedszkola 
nr 1, gdzie niekorzystne ukształtowanie 
terenu nie pozwala odprowadzić wszyst-
kich wód opadowych z Małej Czantorii  
i Jelenicy. 

Kilka lat temu wybudowaliśmy kanał 
ulgi przez dawny tartak, co poprawiło sy-
tuację w rejonie ul. Stawowej i Kościelnej. 
W Nierodzimiu po ostatniej powodzi zo-
stały wykonane gigantyczne prace melio-
racyjne – oczyściliśmy rowy, udrożniliśmy 
i przebudowaliśmy przepusty, tak by nie 
stanowiły bariery dla wód. 

Wszystkie te inwestycje na pewno po-
prawiły sytuację w mieście, co nie znaczy, 
że jest ona idealna i nie występują lokalne 
podtopienia, więc staramy się na bieżąco 
likwidować ryzyko wystąpienia takich 
sytuacji.                               Spisała: (mn) 

Dzieci z SP-1 złożyły życzenia najstarszemu mieszkańcowi Ustronia.           Fot. M. Niemiec

APTEKI
BEZ DYŻURÓW 

NOCNYCH

Do domu na ul. Słonecznej zawitali:  
proboszcz Parafii Ewangelicko-Augs-
burskiej ks. Piotr Wowry, proboszcz Pa-
rafii św. Klemensa ks. Wiesław Bajger, 
burmistrz miasta Ireneusz Szarzec, wi-
ceprzewodnicząca Rady Miasta Ustroń 
Anna Rottermund, kierownik MOPS 
Zdzisław Dziendziel oraz dwóch synów 
pana Stanisława. Zebranych przywitała 
kierownik MDSS Ilona Niedoba. Uroczy-
stość uświetnił występ uczniów ze Szkoły 
Podstawowej nr 1, którzy recytowali, 
śpiewali, grali na skrzypcach, akordeonie 
i flecie. Program przygotowała dyrektor 
SP-1 Magdalena Herzyk oraz nauczyciel-
ka Daria Cieślawska.

Stołówka domu spokojnej starości była 
elegancko przystrojona na ten jubileusz.
Kwiaty i kosze smakołyków przekazywali 
goście pana Stanisława. On sam uśmie-
chał się, dziękował za gratulacje, jednak 
nie do końca mógł uczestniczyć w swoim 

święcie, gdyż ma problemy ze słuchem. 
Współmieszkańcy i personel MDSS  

lubią pana Stanisława, bo jest pozytywnie 
nastawiony do ludzi i świata. Ma kocha-
jącą rodzinę, o czym świadczą zdjęcia 
w jego pokoju, ale przede wszystkim  
odwiedziny któregoś z czworga dzieci, 
10 wnuków czy 10 prawnuków. 

Najstarszy mieszkaniec Ustronia urodził 
się 20 kwietnia 1916 roku w Praszce w po-
wiecie wieluńskim (woj. opolskie). Przed 
II wojną światową przybył w Cieszyńskie 
i pracował jako wozak w nadleśnictwie  
w Wiśle, gdzie ożenił się z Marią  
z d. Bujok. Ziemię kupił pan Stanisław  
w Ogrodzonej i tam zamieszkała rodzina, 
uprawiając 10 ha gruntów. 

Goście urodzinowi zjedli wystawny 
obiad w towarzystwie jubilata i pensjona-
riuszy domu. Była okazja do wspomnień 
i refleksji nad upływem czasu.   

                                  Monika Niemiec 

25 kwietnia w Miejskim Domu Spokojnej Starości odbyła się piękna uroczystość 
101. urodzin Stanisława Szymańskiego. Najstarszemu mieszkańcowi naszego miasta 
życzenia składali duchowni, przedstawiciele samorządu oraz ustrońskie dzieci.

POZYTYWNY JUBILAT

– Taka uchwała podjęta została po za-
sięgnięciu opinii burmistrzów, wójtów 
i samorządu aptekarskiego. Były także 
przeprowadzane konsultacje społeczne, 

podczas których przekazywano projekt 
dotyczący zmian. Po uzyskaniu pozy-
tywnych odpowiedzi, rada zdecydowała 
się taką uchwałę przyjąć – mówi Joanna 
Materna-Rybińska, naczelnik Wydziału 
Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarzą-
dzania Kryzysowego Starostwa Powiato-
wego w Cieszynie.

Od miesiąca w aptekach na terenie 
powiatu cieszyńskiego nie ma dyżurów 
nocnych. Jedyną apteką, do której można 
się udać po godzinie 23.00 to „Farmarosa” 
przy ul. Bobreckiej 27 w Cieszynie. 

Dlaczego podjęto taką decyzję? Z prze-
prowadzonych analiz wynika, że ok. 90% 
transakcji, jakie przeprowadzano w apte-
kach, dokonywanych było przed godziną 
23.00.                                                   (aj)

28 lutego br. Rada Powiatu podjęła 
uchwałę dotyczącą zmiany w godzinach 
dyżurów aptek. W Ustroniu apteki czyn-
ne są od 8.00-23.00. 
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LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ

W sobotę, 22 kwietnia w Akademii 
Esprit odbył się I etap konkursu kulinarne-
go EspritChef Junior. Uczestnicy zmierzyli 
się z kilkunastoma zadaniami, które miały 
na celu sprawdzić ich wiedzę z dziedziny 
gastronomii. Pytania ankiety dotyczyły 
m.in. znajomości sposobów przygoto-
wywania potraw, rozróżniania przypraw, 
podstawowej wiedzy o produktach, takich 
jak np. wołowina, ryby, warzywa czy 
owoce. Zdaniem uczestników zadania 
nie były łatwe, trzeba było nieźle się „na-
główkować”, by na nie odpowiedzieć. Nic 
dziwnego - mistrz kuchni, nawet jeśli jest 
dzieckiem - musi dużo wiedzieć i umieć! 
Ankieta z I etapu konkursu dawała dzie-
ciom także możliwość zaprezentowania 
swoich kulinarnych pasji, wykazania się 
pomysłowością i fantazją. 

Jak młodzi adepci sztuki kulinarnej 
poradzili sobie z zadaniami? Przekonamy 
się o tym już niedługo! 13 maja czeka nas 
bowiem II etap konkursu - półfinał, który 
odbędzie się w RM Gastro w Ustroniu przy 
ulicy Sportowej 15a. Znów będą emocje -  
i jak to w kuchni - gorąca atmosfera!

23 lutego 2017 r. Rada Miasta Ustroń 
przyjęła uchwałę nr XXV/285/2017, 
która zdefiniowała zasady i tryb prze-
prowadzania konsultacji społecznych  
z mieszkańcami Miasta Ustroń na temat 
budżetu Miasta Ustroń na 2018 r.

RUSZA 
DRUGA EDYCJA 

BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO

 I ETAP 
ESPRITCHEF 

JUNIOR

Popularny w naszej okolicy kardiolog 
w pierwszej kolejności wyjaśnił, czym 
jest prewencja oraz jakie jest jej znacze-
nie w kontekście chorób układu krążenia. 
Następnie zainteresował audytorium hi-
storycznym rysem zapobiegania zachoro-
waniom, który to temat okazał się bardziej 
zajmujący, niż można by przypuszczać. 
Goście muzeum mogli dowiedzieć się, że 
historia tego typu działań sięga aż staro-
żytności, a niektóre zalecenia pokrywają 
się z tymi obecnie formułowanymi przez 
lekarzy. Ilustracje i cytaty ubarwiające tę 
część wykładu wywołały nieco śmiechów 
na sali. 

Jednak mimo wesołego nastroju spot-
kanie dotyczyło kwestii bardzo poważnej. 
Jak uświadamiał słuchaczy M. Dutka,  
w krajach uprzemysłowionych, a więc  
i u nas, choroby układu krążenia stanowią 
przyczynę aż połowy zgonów, często 
nagłych, niespodziewanych i przedwczes-
nych, z racji tego, że długo przebiegają 
bezobjawowo. Występowanie ich wią-
że się jednak znacząco ze stylem życia, 
co oznacza, że wiele czynników ryzyka 
można przy odrobinie zaangażowania 
wyeliminować. Do owych, tak zwanych 
modyfikowalnych, czynników ryzyka za-
liczamy: nadciśnienie tętnicze, zaburzenia 
lipidowe, cukrzycę, palenie tytoniu, nad-

wagę/otyłość, brak bądź niską aktywność 
fizyczną, nieprawidłowe odżywianie, 
nadużywanie alkoholu oraz stres.  

Mówiąc o prewencji M. Dutka skon-
centrował się na kwestii prawidłowego 
odżywiania, przedstawiając wyniki badań, 
obrazujące, jak bardzo jest ona istotna 
właśnie w zapobieganiu chorobom ukła-
du krążenia. Istotna jest tutaj rola przede 
wszystkim spożycia dużej ilości świeżych 
owoców i warzyw, a także zdrowych 
tłuszczów (oczywiście w rozsądnej ilości), 
zawartych chociażby w rybach morskich. 
Oznacza to, że świetnym wyborem jest 
dieta tzw. śródziemnomorska, która może 
kojarzyć się także z uzupełnieniem posiłku 
o wino. Trzeba przyznać, że kwestia spo-
życia alkoholu okazała się wzbudzać wiele 
emocji i zainteresowania, a prowadzący 
spotkanie lekarz powiedział, że chociaż 
do spożywania „kieliszka ku zdrowot-
ności” zachęcać nie można, spożycia 
umiarkowanych ilości nie należy również 
zabraniać – oczywiście jeśli nie ma innych 
przeciwwskazań. 

Pozostając w tematyce kulinarnej, dodać 
należy, że spotkanie uzupełnione zostało 
o wizytę dzieci – młodych podopiecznych 
Akademii Esprit, którzy przynieśli przy-
gotowany przez siebie poczęstunek, który 
spotkał się z zasłużonym uznaniem.  (ed)

„Kreatywne i ambitne założenia, inte-
resująca tematyka, korzyści edukacyjne 
dla ucznia” - to przykładowe kryteria kon-
kursu „Projekt z klasą”, w którym wziął 
udział zespół uczniów Gimnazjum nr 2 
pod kierunkiem dyrektor szkoły Joanny 
Iskrzyckiej-Marianek. Projekt ustrońskich 
gimnazjalistów pn. „Budowa bolidu o na-
pędzie elektrycznym” został nagrodzony 
certyfikatem „Dobrze zaPROJEKTowana 
Szkoła 2017”. O wyborze najlepszych prac 
konkursowych decydowali  internauci, 
oddając swoje głosy na jeden z kilkuset 
projektów przedstawionych przez szkoły 
gimnazjalne i ponadgimnazjalne z całej 
Polski.  

Organizatorzy konkursu docenili ustroń-
skie gimnazjum za promowanie pracy 
metodą projektu oraz wspieranie młodzie-
ży w podejmowaniu ambitnych wyzwań 
edukacyjnych.               Marzena Malina

BOLID  DAŁ
GIMNAZJUM
CERTYFIKAT

20 kwietnia w Muzeum Ustrońskim odbyło się spotkanie z dr. Mieczysławem 
Dutką, kardiologiem, współorganizowane przez Muzeum, Fundację Esprit 
i Uniwersytet III Wieku. Dotyczyło ono znaczenia modyfikacji stylu życia 
w kontekście prewencji sercowo-naczyniowej i, jak się okazało, temat ten 
cieszył się sporym zainteresowaniem. 

Ten polski chór mieszany jest jednym 
z najbardziej znanych zespołów arty-
stycznych Śląska Cieszyńskiego. Powstał 
w 1986 r. jako reprezentacyjny zespół 
Zarządu Głównego Polskiego Związku 
Kulturalno-Oświatowego w Czeskim Cie-
szynie. Składa się z osób zawodowo nie 
związanych z muzyką, dla których śpiew 
stał się życiową pasją. Członkowie zespołu 
to mieszkańcy Zaolzia, deklarujący swą 
polską narodowość. Zespół prezentuje wy-
soki poziom artystyczny, ambitny i zróż-
nicowany repertuar, organizuje koncerty 
muzyki świeckiej i sakralnej, nagrywa 
płyty. Poza licznymi występami w Polsce 
i Republice Czeskiej „Collegium Cantico-
rum” koncertowało już na Słowacji,  Wę-

grzech, we Włoszech, Wielkiej Brytanii, 
Grecji, Austrii i Szwajcarii, uczestnicząc 
w międzynarodowych festiwalach i kon-
kursach śpiewaczych. Zespół otrzymał 
wiele znaczących nagród. 

W Ustroniu zespół wystąpi pod nie-
zrównaną batutą Anny Szawińskiej 12 
maja o godz. 17.00 w Oddziale Muzeum 
Ustrońskiego „Zbiory Marii Skalickiej”. 
Wstęp wolny.

Muzeum Marii Skalickiej informuje, 
że jest jeszcze dostępna monografia „Pły-
niesz Olzo” pod redakcją prof. Daniela 
Kadłubca. Jeden egzemplarz zawiera 
dwa tomy, które można nabyć w cenie 
promocyjnej 50 zł.

KONCERT MAJOWY 
COLLEGIUM CANTICORUM 

*  *  *
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27 kwietnia odbyła się XXVII sesja 
Rady Miasta Ustroń. Obrady prowadził 
przewodniczący RM Artur Kluz, który 
przywitał radnych, burmistrza Ireneusza 
Szarca, zaproszonych gości, a wśród nich 
nowego komendanta Komisariatu Policji 
w Ustroniu Łukasza Żyłę oraz nowego 
komendanta miejskiego Ochotniczych 
Straży Pożarnych Marka Szalbota. Pa-
nowie przedstawili się oraz statystyki 
dotyczące ich pracy. Ł. Żyła stwierdził, że 
w Ustroniu przestępczość się zmniejszyła 
(w roku 2016 odnotowano o 100 mniej 
przestępstw niż w roku 2013 i o 44 mniej 
niż w roku 2015). Jednak jeździ więcej 
pijanych kierowców i dlatego komendant 
będzie wnioskował o częstsze patrole pod 
tym kątem. Goście przybyli w związku 
z przedstawioną radnym informacją 
o stanie bezpieczeństwa w mieście. Została 
ona przyjęta pozytywnie, podobnie jak 
sprawozdanie z realizacji programu współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi. 

Podjęto uchwały w sprawie zmian 
w budżecie na rok 2017, m.in. związanych 
z oszczędnościami po przetargach w wys. 
1,04 mln zł. Natomiast nowym tematem 
do realizacji jest remont Przedszkola nr 7.

Radni zdecydowali o wyrażeniu zgody 
na zamianę nieruchomości miejskiej nr 
434/3 o pow. 0,502 ha, położonej przy ul. 
Stawowej na działkę nr 437/4 o pow. 0,855 
również położoną w rejonie ul. Stawowej, 
należącą do tej pory do Parafii Ewangeli-
cko-Augsburskiej w Ustroniu. Zamiana 

związana jest z przygotowywaniem budo-
wy kompleksu basenowo-rekreacyjnego. 

Stosownymi uchwałami radni przyjęli 
regulaminy korzystania z miejskich, ogól-
nodostępnych obiektów sportowych oraz 
siłowni na świeżym powietrzu oraz ustalili 
kryteria wraz z liczbą punktów w postę-
powaniu rekrutacyjnym do publicznych 
przedszkoli oraz szkół podstawowych.

Pod głosowanie poddana była zmiana 
uchwały w sprawie ustanowienia herbu, 
flagi, baneru, znaku graficznego - logo, 
pieczęci i hejnału Miasta Ustroń oraz zasad 
ich używania. Radny Stanisław Malina 
wyraził ubolewanie, że znak autorstwa 
Karola Kubali, który przez kilkadziesiąt lat 
pełnił rolę herbu, a potem został odrzucony 
przez heraldyków, nie został logo miasta.  
Był rozpoznawalny i oddawał charakter 
miasta. Ale mamy teraz nowe logo, wy-
łonione w konkursie, trzeba było jednak 
ustalić dokładne parametry znaku, m.in. 
proporcje, kolorystykę, tło. 

Rada Miasta Ustroń uchwałą wystąpiła 
do Marszałka Województwa Śląskiego 
o podjęcie działań zapobiegających za-
mknięciu przejazdu na wprost w ciągu 
ulic Dominikańskiej i Kozakowickiej 
przez drogę wojewódzką 941. Miasto 
sprzeciwia się zamknięciu przejazdu ze 
względu na niekorzystne dla mieszkańców 
Ustronia i Goleszowa skutki. Jednocześnie 
ponawia apel o podjęcie działań, mających 
na celu zwiększenie bezpieczeństwa na 
przedmiotowym skrzyżowaniu poprzez 

ZGODA  NA  WYMIANĘ  DZIAŁEK zabudowę sygnalizacji świetlnej bądź też 
przez budowę pasów włączania i wyłą-
czania (lewoskrętów) –  czytamy w treści 
uchwały. Zaś w uzasadnieniu do uchwały 
znalazły się następujące argumenty za 
niezamykaniem przejazdu:

– ciąg ul. Dominikańskiej i Kozakowi-
ckiej jest ciągiem dróg powiatowych, łą-
czących Miasto Ustroń i Gminę Goleszów,  

– ciągiem ulic Dominikańskiej i Ko-
zakowickiej przebiega linia autobusowa 
TrafLine, łącząca Cieszyn, Goleszów, Ko-
zakowice i Ustroń, zamknięcie przejazdu 
spowoduje odcięcie części mieszkańców 
Gminy Goleszów od komunikacji publicz-
nej z miastem Ustroń, 

– ciąg ulic Dominikańskiej i Kozakowi-
ckiej łączy mieszkańców Miasta Ustroń, 
mieszkających po obu stronach DW941, 
mieszkańcy Gmin Ustroń i Goleszów, 
mieszkający przy ul. Kozakowickiej korzy-
stają z przedszkoli i szkół znajdujących się 
po drugiej stronie DW941,

– ciąg ulic Dominikańskiej i Kozakowi-
ckiej łączy mieszkańców Miasta Ustroń, 
mieszkańcy gmin Ustroń i Goleszów 
mieszkający przy ul. Kozakowickiej sta-
nowią część parafii katolickiej kościoła 
znajdującego się przy ul. Dominikańskiej,

– zamknięcie przejazdu spowoduje 
utrudnienie dojazdu mieszkańcom Mia-
sta Ustroń do zakładów przemysłowych 
zlokalizowanych w Gminie Goleszów, przy 
ul. Kozakowickiej, 

– zamknięcie przejazdu spowoduje 
wzrost zagrożenia w innych miejscach 
DW941 przez pojazdy podejmujące próbę 
zawracania w najbliższych możliwych 
miejscach.                     Monika Niemiec

Wylewające studzienki to nie był rzadki widok w ubiegłym tygodniu. Kanalizacja deszczowa nie była w stanie przyjąć wody w czasie intensywnych 
opadów. Na szczęście Wisła może przyjąć dużo wody, choć jej poziom znacznie się podniósł.                                                     Fot. M. Niemiec

Budżet Obywatelski, zwany również 
partycypacyjnym, jest demokratycznym 
procesem, w ramach którego mieszkań-
cy współdecydują o wydatkach publicz-
nych w perspektywie kolejnego roku 
budżetowego. Środki przeznaczone na 
budżet obywatelski 2018, to tak jak  

w roku poprzednim – 360 tys. zł, po-
dzielone po 40 tys. zł na każde osiedle, 
a tych jest w Ustroniu 9: Polana, Poni-
wiec, Zawodzie, Ustroń Górny, Ustroń 
Centrum, Ustroń Dolny, Hermanice, 
Lipowiec, Nierodzim.
Terminarz: 1-31 maja – zgłaszanie pro-

jektów, do 30 czerwca – publikacja 
nadesłanych projektów, 1-31 sierpnia – 
weryfikacja i opiniowanie projektów, do 
1 września – publikacja projektów, 1-14 
września – głosowanie mieszkańców na 
projekty, 10 października – ogłoszenie 
wyników.
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projektem opłynięcia naszego kraju na 
skuterach wodnych. Darek i Jacek mają 
do przepłynięcia 2,5 tys. km, a chcą tego 
dokonać w siedem dni – mówił Kornel 
Pająk, prezes Yacht Klubu Rybnik. – Cie-
szymy się, że możemy pomóc osobom 
niepełnosprawnym, ten cel przyświeca 
nam w tej akcji. 

– Chciałabym przekazać w wasze ręce 
piłkę Olimpiad Specjalnych, która bę-
dzie takim namacalnym symbolem tego 
wydarzenia. Mam nadzieję, że będzie 
was rozgrzewać w trakcie podróży – mó-
wił Andrzej Myśliwiec, prezes Olimpiad 
Specjalnych, wręczając piłkę Kornelowi 
Pająkowi. 

Po oficjalnym otwarciu kapela góralska 
rozgrzewała swoją muzyką, każdy też 
mógł posilić się ciepłym posiłkiem.

W następnych dniach na rynku odby-
wały się warsztaty z samoobrony oraz 
ćwiczenia z zumby. Zorganizowany tak-
że został Festiwal Ziemniaka, wydarze-
nie poświęcone niepozornej bulwie, tak 
dobrze znanej w polskiej kuchni, lecz 
być może niedocenianej. W jego ramach 
można było obejrzeć pokazy gotowania, 
wziąć udział w konkursie, dowiedzieć 
się w jak licznych odmianach (ponad stu) 
ziemniaki występują, skąd pochodzą, 
a także – dlaczego kluski śląskie mają 
dziurkę. Odwiedzający rynek mieli okazję 
spróbować specjałów, takich jak placki 
ziemniaczane z blachy czy świeżo sma-
żone frytki. Atrakcję stanowił foodtruck 
serwujący lody molekularne, przyrządzane  
z wykorzystaniem ciekłego azotu na 
oczach klientów oczywiście również  
z ziemniaka, cieszące się sporym zainte-
resowaniem mimo raczej chłodnej aury. 
Coś dla siebie mogli więc znaleźć wiel-
biciele rożnych oblicz niby zwyczajnego 
ziemniaka.

Dariusz Gryt i Jacek Biskupek przemierzą Polskę na wodnych skuterach           Fot. A. Jarczyk

(cd. ze str. 1)

NARTOROLKAMI 
PRZEZ  BULWARY

W trakcie majówki można było dopin-
gować sportowcom, którzy na Alei Le-
gionów wzięli udział w IX Mistrzostwach 
Ustronia w Sprintach Narciarskich w stylu 
klasycznym na Nartorolkach, zorganizo-
wanych przez Stowarzyszenie Promocji  
i Rozwoju Ustronia. 

W zawodach tych wzięło udział 24 
zawodników. Po zaciętej rywalizacji 
przyznano nagrody, które wręczali: wi-
ceprzewodnicząca Rady Miasta Anna 
Rottermund, naczelnik Wydziału Promo-
cji, Kultury, Sportu i Turystyki Katarzyna 
Czyż-Kaźmierczak oraz dyrektor Sport-
-Kliniki w Żorach Henryk Noga. 

Najmłodszymi zawodnikami byli Ania 
Pawlik i Krystian Korzan. Najlepszą 
Ustronianką okazała się Klaudia Mi-
rowska, w kategorii Najlepszy Ustroniak 
zwyciężył Jan Pawłowski. 

Zwycięzcy w Kategorii Open Kobiet: 
1. Marcelina Wojtyła, 2. Martyna Wiś-
niowska, 3. Klaudia Mirowska, 4. Maria 
Pawłowska, 5. Anna Pawlik, 6. Magdalena 
Stolarczyk-Pawłowska.

Zwycięzcy w Kategorii Open Mężczyź-
ni: 1. Józef Wojtyła, 2. Grzegorz Legierski, 
3. Piotr Michałek, 4. Marek Korzan, 5. 
Wojciech Wojtyła, 6. Kamil Maślanka, 7. 
Grzegorz Greń, 8. Jan Pawłowski.      (aj)Fot. A. Jarczyk

Dzieci wzięły udział w warsztatach z samoobrony.                                            Fot. A. Jarczyk

SPORT, KUCHNIA
 I ROCK
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Jedną z gwiazd rockowej majówki był Mateusz Ziółko.                                     Fot. A. Jarczyk

Niepozorny ziemniak doczekał się festiwalu. Jest tego wart.                          Fot. J. Piechocki

Roman Siwiec, Izabela Tatar z córką i Bogdan Kozieł składają kwiaty.             Fot. M. Niemiec

Po tych kulinarnych doznaniach przy-
szła kolej na nieco bardziej energiczne 
spędzenie czasu. W amfiteatrze odbyła 
się rockowa majówka, w trakcie której 
publiczność mogła posłuchać na początej 
występów utalentowanej młodzieży z 
Ustronia i okolic. Na scenie swoje wokalne 
umiejętności zaprezentowali: Agnieszka 
Kubala, Julia Kotrys, Patrycja Habdas, 
Maksymilian Zieliński, Milena Szypuła, 
Kamila Kiecoń, Patryk Demkowski oraz 
Wiktoria Tajner. 

Po konkretnej, energicznej rozgrzewce 
nastąpiła część oficjalna, czyli wręczenie 
nagród dla sportowców za ich wybitne 
osiągnięcia w roku 2016. Rada Miasta 
wraz z burmistrzem Ustronia wyróżnili 
siedmiu sportowców reprezentujących 
nasze miasto w kraju i poza jego grani-
cami: rajdowca Kajetana Kajetanowicza, 
którego reprezentował rzecznik prasowy 
Gabriel Borowy, uprawiającego freediving 
Mateusza Malinę, w imieniu którego obec-
ny był ojciec Stanisław Malina, narciarkę 
alpejską Katarzynę Wąsek, skoczka i 
biegacza naricarskiego Pawła Wąska oraz 
tenisistów: Łukasza Kozielskiego, Jakuba 
Grzegorczyka oraz Aleksandra Panfila. 
Wręczenia nagród dokonali: zastępca 
burmistrza Jolanta Krajewska-Gojny, prze-
wodniczący Rady Miasta Artur Kluz oraz 
radny i wiceprzewodniczący Komisji 
Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 
Jan Zachar. Po tej uroczystości przyszedł 
czas na dalsze muzyczne doznania, które 
zapewnili publiczności Karolina Kidoń 
oraz Mateusz Ziółko, zwycięzca programu 
The Voice of Poland.

Następne dni zarezerwowane były dla 
najmłodszych, którzy zostali przenie-
sieni w „Dziecięcy Świat” za sprawą 
warsztatów, animacji i przedstawień. 
Zorganizowana była także „Siła Serca”, 
impreza promująca ideę wolontariatu, 
zorganizowana już po raz 9. przez Stowa-
rzyszenie Można Inaczej”, o której więcej 
napiszemy w kolejnym numerze  gaze-
ty.                                                                   Agnieszka Jarczyk

                                             Ewa Depta

NIECH SIĘ ŚWIĘCI
1 maja o godz. 12 przy Pomniku Pa-

mięci Narodowej przy rynku zebrali się 
działacze Sojuszu Lewicy Demokratycz-
nej. Zwrócił się do nich Bogdan Kozieł, 
przewodniczący Koła SLD w Ustroniu, 
a zwrócił uwagę na to, że Święto Pra-
cy, wbrew niemal powszechnej opinii, 
nie jest wymysłem komunistycznym. 
Wręcz przeciwnie, jego geneza sięga 
XIX-wiecznego dzikiego kapitalizmu. 
Zdaniem przemawiającego, obecnie 
w kraju prawa pracowników w dalszym 
ciągu nie są przestrzegane, a zarobki Po-
laków pozostawiają wiele do życzenia. 
B. Kozieł podkreślił także, iż 1 maja, za 
sprawą Piusa XII, również wierni Kościo-
ła katolickiego modlą się za ludzi pracy. 
Ten dzień to również ważna rocznica wy-
zwolenia Ustronia i zakończenie II wojny 
światowej w naszym mieście. B. Kozieł 
zwrócił uwagę, że samorząd Ustronia 
1 maja nie świętuje.                          (mn)
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BIBLIOTEKA     POLECA:

„Filip, Pusia i nowy przyja-
ciel” to trzecia już książka z serii, 
napisana w odpowiedzi na liczne 
prośby małych i dorosłych czytel-
ników o kontynuację przygód za-
jączka i młodej łabędzicy. Lato się 
kończy, ptaki odlatują i nadchodzi 
piękna jesień… ale zarazem okres 
groźnych polowań. Las staje się 
niebezpieczny, a życie zajączka 
jest zagrożone. Czy jego skrzyd-
lata przyjaciółka będzie wiedziała, 
jak mu pomóc? Jest jeszcze ktoś 
gotów ratować zajączka, ktoś, po 
kim nikt by się tego nie spodzie-
wał... Pojawia się nowy przyjaciel, 
a wraz z nim zaskakujące zdarze-
nia i przygody. Pełna ciepła opo-
wieść o przyjaźni, poświęceniu 
i wierności przekazuje dzieciom 
ukrytą pod przygodami wiedzę 
o współpracy, równości, złości  
i wzajemnym szacunku.

Marcin Szczygielski 
„Tuczarnia motyli”

Maja w krainie motylołaków

Elżbieta Zubrzycka 
„Filip, Pusia i nowy 

przyjaciel”

Spotkacie w tej książce dobrych 
znajomych z „Czarownicy piętro 
niżej”: Maję, ciabcię, Monterową, 
Marka i gadającego kota. Jednak 
nie zabraknie też niespodzianek! 
Wkrótce po przyjeździe Majki do 
Szczecina okaże się, że ciabcia 
nie jest staruszką, a Monterowa…

Ale tego na razie nie zdradzimy! 
Powiemy tylko, że Maja wpadnie 
(dosłownie!) w sam środek to-
czonej od stu lat wojny motyloła-
ków, pozna carycę, cesarza i króla 
oraz... stanie na czele rewolucji. 
Przy okazji rozwiąże kryminalną 
zagadkę (ktoś ukradł Zdradliwe 
Lilie!) i natrafi na ślad kolejnych 
magicznych wskazówek pozo-
stawionych przez jej zaginioną 
prapraprababcię Ninę…

Będzie strasznie, zabawnie  
i ciekawie… A jeśli nie – to niech 
nas larwa pożre!

Informacja na temat prowadzenia 
robót związanych z budową kanalizacji
sanitarnej i odtworzenia nawierzchni 

asfaltowych w pasie drogowym 
ul. Skoczowskiej

Remont nawierzchni ul. Skoczowskiej zaplanowany był kilka 
lat wcześniej niż trwające do 2015 roku prace projektowe kana-
lizacji sanitarnej. Zezwolenie na prowadzenie robót otrzymano 
w sierpniu 2015 roku.

Ul. Skoczowska remontowana była etapami z udziałem środ-
ków Powiatu Cieszyńskiego, a odcinki od DW 941 do ul. Lipow-
skiej i od ul. Lipowskiej do ul. Folwarcznej były wykonywane 
w latach 2010-2013. Stan nawierzchni ulicy Skoczowskiej był 
bardzo zły i nie kwalifikowała się ona do wykonania remontów 
cząstkowych, których wartość byłaby porównywalna z wykona-
niem nowej nakładki.

Budowę kanalizacji wymusiła rozbudowa kanalizacji sanitarnej 
w Ustroniu Hermanicach, czego wynikiem było zwiększenie 
ilości ścieków, większa awaryjność istniejącej kanalizacji oraz 
skanalizowanie terenów po lewej stronie ul. Skoczowskiej. 
Założenia projektowe do budowy kanalizacji były takie, aby 
projektowany rurociąg przebiegał głównie w poboczu drogi, bez 
konieczności prowadzenia prac w pasie jezdni. Na znacznym 
odcinku roboty prowadzone są w ten sposób, a naruszenie pasa 
jezdnego ma miejsce w rejonie, gdzie ze względów na zbliżenia 
do linii ogrodzeń i drzew nie było innej możliwości przebiegu 
sieci. W miejscach naruszenia jezdni przewidziane jest odtwo-
rzenie całego pasa jezdnego w danym kierunku.

 Po raz trzeci mam zaszczyt zaprosić Państwa na Koncert Galo-
wy z okazji 25-lecia Ogniska Muzycznego Towarzystwa Kształ-
cenia Artystycznego. Koncert odbędzie się 12 maja o godz. 18.00 
w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka”.  
W bogatym programie, w rytmie muzyki filmowej i nie tylko, 
wystąpią: pedagodzy – Agnieszka Durlow, Joanna Lipowczan-
-Stawarz, Renata Badura-Sikora, Urszula Chwastek, Urszula 
Białek, Bronisław Greń, Marek Walica, najlepsi uczniowie oraz 
maluszki przedszkola muzycznego pod kierunkiem Justyny 
Góry, przedstawiciel Zarządu TKA – Elżbieta Sikora, wokaliści 
– Magda Zborek (absolwentka Ogniska) i Szymon Staniszewski, 
który razem z Zofią Adamiec poprowadzi imprezę. Ustrońska 
poetka Wanda Mider napisała na tę okoliczność specjalny wiersz. 
Gwiazdą będzie znany pianista, aranżer, kompozytor i dyrygent 
– prof. Andrzej Zubek z towarzyszeniem solisty trębacza Jaro-
sława Spałka. Andrzej Zubek po raz pierwszy gości w Ustroniu 
od czasu Festiwali Piosenki Czeskiej i Słowackiej (1976-1989), 
podczas których przez 3 lata pełnił funkcję dyrygenta orkiestry 
festiwalowej i kierownika muzycznego, dwukrotnie otrzymując 
nagrodę im. Ireneusza Wikarka za najlepszą aranżację. Najwięk-
szą popularność zdobył w latach 70-tych i 80-tych XX wieku jako 
duet fortepianowy Banasik&Zubek.

 Koncert przygotowywany przy współudziale Urzędu Miasta 
zapowiada się bardzo ciekawie, jest ogólnodostępny, sponsoro-
wany i dlatego nie pozostaje nic innego jak tylko zaplanować 
sobie czas wolny w piątkowy, majowy wieczór, aby razem  
z jego twórcami posłuchać dobrej muzyki. Zatem 12 maja bądźcie 
Państwo z nami, bowiem taki jubileusz będzie można przeżyć 
tylko jeden jedyny raz!!!                                     Elżbieta Sikora

 

ANDRZEJ  ZUBEK W  USTRONIU 
Z OKAZJI 25-LECIA TKA

Miasto Ustroń, po złożeniu wniosku do Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, otrzymało 
pożyczkę na udzielenie dofinansowania do zmiany systemów 
grzewczych.

Dofinansowanie będzie obejmować wymianę starego źródła 
ciepła: - węglowego i zastąpienie go piecem gazowym lub piecem 
z retortowym podajnikiem (piąta klasa emisyjności).

Nabór wniosków rozpocznie się w dniu 17.05.2017 r. i będzie 
trwał do 26.05.2017 r. W związku z ograniczoną ilością miejsc, 
decyduje kolejność wpływu wniosków. 

Wzór wniosku dostępny jest w Wydziale Środowiska i Rol-
nictwa Urzędu Miasta (pokój nr 25 II piętro), w Biurze Podaw-
czym (pokój nr 2 parter) i na stronie internetowej www.ustron.
pl. Szczegółowych informacji udzielą pracownicy Wydziału 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w pokoju nr 25 lub pod 
nr telefonu 33 8579313.

   Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Ustroń

ZMIANA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH
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W dawnym
Tym razem prezentujemy 

bardzo ciekawe zdjęcie przed-
stawiające obecną ul. Ogro-
dową sprzed ponad 100 lat. 
Na pierwszym planie widzi-
my drewnianą chatę rodziny 
Latochów. Na tym miejscu 
początkiem lat 30. XX w. sta-
nęła kamienica szewca Józe-
fa Wałacha, a do niedawna 
działała szkoła jazdy rodziny 
Bobkiewiczów. W głębi widać 
fragment jednego z najstar-
szych zabytków naszego mia-
sta, piętrowego murowanego 
domu z końca XVIII w. Patrząc 
na tę fotografię warto zdać so-
bie sprawę, iż w cały krajobraz 
dawnego Ustronia wkompo-
nowane były drewniane cha-
ty, urozmaicone murowaną 
zabudową pięciu ustrońskich 
założeń przemysłowych, które 
przemieniły naszą rolniczo-
-pasterską wioskę w prężnie 
działający ośrodek metalur-
giczny.

                    Alicja Michałek 

USTRONIU

Przy ustrońskim stole
Jednym z czynników decydujących o tym, że jedzenie 

jest zarówno smaczne, jak i ma dobry wpływ na organizm 
jest jego sezonowość, proponuję więc poświęcić uwagę 
niepozornym liściom, na które sezon trwa od marca 
do maja. Czosnek niedźwiedzi, znany też jako 
czosnek dziki lub pod bardziej wymyślny-
mi nazwami jak cebula czarownic, jest 
krewnym znanego powszechnie czosnku 
pospolitego, o podobnych do niego 
walorach smakowych i prozdrowot-
nych właściwościach. Jest przy tym 
bardziej lekkostrawny i nie aż tak 
aromatyczny, co w tym przypadku 
stanowić może zaletę. Czosnek nie-
dźwiedzi występuje w naszym rejo-
nie dość pospolicie, jednak zbieranie 
dziko rosnących liści bez zezwolenia 
jest zabronione – te regulacje prawne 
wynikają z zastosowania go w zioło-
lecznictwie. Jeśli jednak dziki czosnek 
uda się kupić lub wyhodować we własnym 
ogródku (co nie jest trudne, bowiem to roślina 
dość ekspansywna) polecam wypróbować chociaż część jego 
różnorodnych zastosowań. Przyznam się, że posiadając małe 
poletko dzikiego czosnku w krótkim okresie jego obfitości 
ładuję jego zielone liście do niemal wszystkiego, wyjątki 
robiąc może dla ciasta. Można je posiekać i dodać do zupy, 
sałatki, sosu, twarożku, posypać nimi ziemniaki, wymieszać 

z ryżem bądź makaronem, wreszcie po prostu w całości kłaść na 
kanapkę – dla czosnkowych fanatyków najlepiej grubą warstwą. 
A żeby zachować je na dłużej, polecam zrobić pesto.   

Pesto kojarzy się oczywiście z kuchnią włoską, a nie  
z wykorzystywaniem lokalnych składników, lecz tak 

naprawdę można zrobić je z bardzo różnorodnych 
liści i nie będzie to wbrew sztuce, ponieważ 

pesto to przede wszystkim określona forma. 
Bazylia, rukola, szpinak czy liście mniszka 
lekarskiego – wszystko się nada. A czos-
nek niedźwiedzi jest do tego celu wręcz 
doskonały.  

Duży pęczek liści łączymy z orzecha-
mi włoskimi (bądź innymi, ewentualnie 
pestkami dyni lub słonecznika), dopra-
wiamy solą i pieprzem, zalewamy kilko-

ma łyżkami oliwy: albo po włosku oliwą  
z oliwek, albo pozostając w lokalnych kli-

matach – olejem lnianym. Składniki może-
my połączyć miksując je blenderem, uciera-

jąc w moździerzu lub po prostu drobno siekając,  
a następnie zalewając oliwą, dopasowując jej ilość do 

własnych upodobań. W lodówce możemy przechowywać je 
przez kilka dni, większe ilości warto zamrozić w plastikowym 
pojemniku. Dodawać z takim samym rozmachem jak czosnek 
surowy do zup i sosów, traktować jako sos do makaronu, 
smarować kanapki, albo używać jako marynaty do mięs i ryb,  
a nawet warzyw.                                                            Ewa Depta 
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Beata i Ania już niedługo będą na głos czytać książki dzieciom.                    Fot. A. Jarczyk

Z BIBLIOTEKĄ ZA PAN BRAT
Bibliotekarz. Osoba poważna, patrząca na czytelników zza grubych okularów wzro-
kiem nie znoszącym sprzeciwu i upominającym, bo przecież gdzie jak gdzie, ale  
w takim miejscu należy zachowywać się cicho... Też tak postrzegacie bibliotekarza? 
Zatem powiem wam, że przypisywanie mu takich cech nie znajduje, na szczęście, 
potwierdzenia w rzeczywistości. 

W ustrońskiej Miejskiej Bibliotece Pub-
licznej pracują uśmiechnięte panie, które 
nijak nie wpasowują się w utarty wizeru-
nek osób pracujących w tym zawodzie. 
Zachęcają wszystkich, a zwłaszcza dzieci, 
do odwiedzania biblioteki i – o zgrozo dla 
stereotypowego bibliotekarza! – do dłuż-
szego spędzenia w niej czasu przy grach, 
rozmowach oraz zabawach. 

– Biblioteka kojarzy się z miejscem, 
gdzie się wchodzi, wybiera książkę, wy-
pożycza ją i wychodzi – stwierdza Be-
ata Grudzień, która od 14 lat pracuje  
w Oddziale dla Dzieci MBP. Jak zaznacza, 
wybór akurat takiego zawodu nie był przy-
padkiem. Lubi spędzać czas z dziećmi,  
a w takim miejscu kontakt z nimi to 
podstawa. – Chcemy walczyć ze stereo-
typowym postrzeganiem zawodu biblio-
tekarza, który w wyobraźni tworzy obraz 
osoby noszącej grube okulary,w przypad-
ku kobiet koczek, trzy swetry, z marsową 
miną upominającej przychodzących, żeby 
byli cicho.

Organizowane były akcje mające po-
kazać, jak jest naprawdę. Była np. sesja 
zdjęciowa do kalendarza, podczas której 
panie ubierały się za określone postacie  
z książek, albo przeprowadzono kampanię 
„Nie czytasz, nie idę z tobą do łóżka” czy 
„Czytanie jest sexy”. I oczywiście jest 
prowadzona, rozpowszechniona już, akcja 
„Cała Polska czyta dzieciom”, która po-
mogła w spopularyzowaniu czytelnictwa. 

– Na pewno trzeba mieć dużo cierpliwo-
ści w takiej pracy, bo mamy do czynienia  
z różnymi ludźmi – zauważa Anna Łęczyń-
ska. Od 2 lat związana jest z biblioteką,  
w której zaczynała jako stażystka. Tak się 
stało, że mogła ubiegać się o pracę w MBP, 

w Ustroniu, gdzie wszystkie prowadzone 
zajęcia są bezpłatne.

– Wychodzimy z inicjatywą i odwie-
dzamy dzieci w przedszkolach, szkołach,  
a nawet ostatnio w żłobku chcąc zachęcić 
je do tego, aby przychodziły do biblioteki 
– dopowiada Beata. –  Żeby później się nie 
okazało, tak jak to miało miejsce całkiem 
niedawno, że przychodzą uczniowie klasy 
szóstej, którzy w większości nigdy wcześ-
niej nie byli w takim miejscu.

W MBP dzieją się różnorakie cykliczne 
imprezy i konkursy. Obecnie organizowa-
ny jest konkurs na ekslibris. 

– Współpracujemy ze szkołami, zwłasz-
cza z SP-1 i SP-3, gdzie pan Gierdal uczy 
plastyki i stara się zachęcać swoich ucz-
niów do udziału w tego typu akcjach, oraz  
z P-7 – zauważa Beata. – Dwukrotnie odby-
ły się już warsztaty z ekslibrisu na wydzia-
le artystycznym UŚ. Złożyłam też pismo  
o podpisanie umowy z UŚ, teraz czekamy 
na odpowiedź. 

–W zeszłym roku dostaliśmy dotację  
z programu Działaj Lokalnie i już mo-
gliśmy coś zakupić. Cały czas czegoś 
szukamy – mówi Ania. 

PROSZĘ COŚ O SZKAPIE
Słuchając o wielu działaniach pań bi-

bliotekarek, które mówiły także o spotyka-
niu się z różnymi osobowościami, na usta 
cisnęło się pytanie, czy przeżyły jakieś 
zabawne sytuacje w trakcie swojej pracy. 

– Zabawne, ciekawe sytuacje? Do ta-
kich bardziej notorycznych akcji zaliczyć 
można z pewnością przekręcanie tytułów 
książek czy nazwisk autorów. Były też 
sytuacje, w których przychodzący pytali 
o trzecią część „Hobbita”, co pokazuje, 
kto czyta książki, a kto ogląda filmy i nie 
orientuje się w lekturach – opowiada Ania.

– Podobają mi się mali czytelnicy, np. 
3-latkowie, którzy doskonale wiedzą, po 
co przyszli. To się co prawda rzadko zda-
rza, ale jednak kilka takich sytuacji było,  
w których dziecko mówiło, że interesuje 
się np. pająkami, dinozaurami i gotowa-
niem, w związku z tym prosi o jakieś 
książki nawiązujące do tych tematów – 
uśmiecha się Beata.

– Kiedyś przyszli uczniowie chcąc wy-
pożyczyć „Naszą szkapę”. Jeden chłopak 
powiedział więc: „Poprosimy coś o szka-
pie”. Przychodzą też ludzie, którzy proszą 
o książki ciężkie albo lekkie. Śmiejemy 
się, że proszą o książki na wagę – dopowia-
da Urszula Michna-Drabiniok, kierownik 
wypożyczalni dla dorosłych. – Czasem też 
czytelnicy, myśląc, że wszystkich znamy  
i pamiętamy kto co chciał, mówią: „Proszę 
mi wypożyczyć tę książkę, którą mi pani 
ostatnio polecała”. Albo: „Proszę książkę 
z czerwoną okładką, którą ostatnio pani 
mi pokazywała”. Takich sytuacji jest dużo.

8 maja przypada Dzień Bibliotekarza.  
Z tej okazji biblioteka w Cieszynie, peł-
niąca funkcję biblioteki powiatowej, 
organizuje co roku wyjazdy dla ludzi 
pracujących wśród książek. Jak dotąd, 
uczestnicy wycieczek byli już m.in. we 
Wrocławiu, Opolu czy Książu. W tym 
roku pojadą do Trzyńca. W program takiej 
wycieczki wpisane jest zwiedzanie miej-
scowej biblioteki oraz zabytków i atrakcji.     
                                   Agnieszka Jarczyk

więc skorzystała z nadarzającej się okazji. 
– Musimy być otwarte i na ludzi starszych, 
i na dzieci. Dopasowujemy się w jakiś 
sposób do każdego, bo każdy jest inny. 
Czasem spotykamy się z ludźmi roszcze-
niowymi, czasem z bardzo miłymi, a chcąc 
spełnić oczekiwania czytelnika staramy się 
być elastyczne. Co prawda pracuję w czy-
telni, ale razem z Beatą myślimy nad tym,  
w jaki sposób uatrakcyjnić ludziom pobyt 
w bibliotece. 

DLA MŁODSZYCH 
I STARSZYCH

Ania i Beata wygospodarowały i przy-
gotowały ostatnio kącik przeznaczony dla 
dzieci, które mogą przyjść, spędzić czas 
ze swoimi kolegami i koleżankami grając  
w gry, czytając czy po prostu rozmawia-
jąc. Chcą także w niedalekiej przyszłości 
wyznaczyć jeden dzień w tygodniu na to, 
aby rodzice wraz ze swoimi pociechami 
przychodzili do biblioteki, w której odby-
wałoby się czytanie książek oraz organizo-
wanie zabaw. A I Rodzice mogliby się ze 
sobą zintegrować, spokojnie porozmawiać 
czy pozałatwiać swoje sprawy. Innym 
pomysłem jest czytelnia pod chmurką. 
W dni słoneczne zrobione będą specjalne 
siedziska na zewnątrz dla ludzi, którzy 
wypożyczając książki czy gazety mogli 
by sobie pójść na świeże powietrze, usiąść 
i poczytać.

– Staramy się wychodzić do ludzi, two-
rzyć atrakcyjne oferty, ale odzew jest róż-
ny. Nie zrażamy się tym jednak i działamy 
– mówi Ania. – Wydaje nam się, że ludzie 
nie do końca chyba wiedzą, że mogą tu 
przyjść i spędzić swój wolny czas za dar-
mo, bo przecież nie trzeba płacić za przyj-
ście do biblioteki. To jedyne takie miejsce  
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W sobotę 29 kwietnia na boisku Szkoły 
Podstawowej nr 5 odbyły się coroczne, 31. 
już Międzynarodowe Mistrzostwa Ustro-
nia w Skoku o Tyczce o Puchar Burmistrza 
Miasta. W zawodach wzięło udział ponad 
30 zawodników z Polski, Czech oraz 

Słowacji. Organizatorami, jak co roku, 
jest Miasto Ustroń, Starostwo Powiatowe 
i Międzyszkolny Klub Sportowy Ustroń. 

Konkurs mężczyzn wygrał Słowak To-
mas Krajnak, który pokonał poprzeczkę 
wiszącą na wysokości 5 m. Od kilku lat nie 

padł już tak dobry rezultat na tej imprezie. 
Tomas zapowiedział, że w przyszłym roku 
będzie się chciał rozprawić z rekordem 
mitingu, wynoszącym 521 cm i należącym 
do Adama Kolasy, który ustanowił go na 
ustrońskim rynku. Wśród kobiet najwyżej 
skoczyła Czeszka z Sokola Opavy Tere-
za Janikova, pokonując 345 cm. Sedzią 
głównym zawodów był Adrian Mączka.

Zmagania tyczkarzy obserwowali przed-
stawiciele samorządu: radni - Anna Rot-
termund, Grzegorz Krupa, Piotr Roman, 
Piotr Nowak, przewodnicząca Zarządu 
Osiedla Małgorzata Kunc oraz naczel-
nik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu 
i Turystyki Urzędu Miasta Katarzyna 
Czyż-Kaźmierczak. Gości witała dyrektor 
SP-5 Katarzyna Burzyńska oraz prezes 
MKS Ustroń Leszek Szczypka. 

Bardzo atrakcyjne nagrody specjalne 
oraz upominki ufundowali organizatorzy 
oraz hojni sponsorzy: Firma Darma, Nu-
trend, Laserwood, Algi Chamot, Hotel 
Gołębiewski, Rezydencja Dolce Vita, 
Janusz Rokicki, Monika Barglik i inne 
osoby, które chciały pozostać anonimowe.  

Magdalena Kubala, trener MKS Ustroń 
tak podsumowała tegoroczne spotkanie: 

– Zawody były bardzo szybko i spraw-
nie przeprowadzone. Troszkę obawialiśmy 
się o pogodę, ale udała się i dlatego też 
padło kilka dobrych rezultatów. Wśród 
naszych zawodników świetnie zaprezen-
tował się wieloboista Radosław Sobczyk, 
który w pierwszym starcie w sezonie 
zbliżył się do swego rekordu życiowego  
i pokonał poprzeczkę na wysokości 
445 cm. Dobrze spisały się młodziczki. 
W  klubie mamy zaplecze młodych, do-
brze zapowiadających się zawodniczek, 
które z roku na rok poprawiają swoje 
rezultaty. Treningi odbywają się 4-5 razy 
w tygodniu, głównie na terenie SP-5 oraz 
SP-1 w Ustroniu. Od maja rozpoczynamy 

WSZECHSTRONNA  TYCZKA

BEZ  NIESPODZIANEK
Zajmująca 2. miejsce w tabeli ligi okrę-

gowej Kuźnia Ustroń gościła na swoim 
boisku drużynę ostatnią - Maksymiliana 
z Ciśca. Scenariusz był do przewidzenia, 

Kuźnia od pierwszych minut atakuje i 
stwarza sytuacje, choć pierwszą bramkę 
zdobywa dopiero w 20. minucie za sprawą 
Michała Pietraczyk, który odważył się 

1	 Wisła	 53	 78:24
2 KS Kuźnia  52 69:11
3	 Żywiec	 38	 42:22
4	 Czechowice-Dz.	 36	 40:27
5	 Bestwina	 33	 36:24
6	 Dankowice	 33	 41:41
7	 Węg.	Górka	 33	 46:47
8	 Drogomyśl	 28	 39:37
9	 Chybie	 27	 40:40
10	 Żywiec	 23	 27:35
11	 Wilkowice	 23	 26:40
12	 Zebrzydowice	 18	 26:43
13	 Pruchna	 16	 23:46
14	 Pietrzykowice	 14	 18:39
15	 Leśna	 13	 17:50
16	 Cisiec	 7	 19:61	

Tym razem A. Sikora na spalonym.                                                               Fot. M. Niemiec

Na turniej przyjechały ambitne zawodniczki ze Słowacji.                               Fot. M. Niemiec

na indywidualną akcję. 2 minuty później 
współautorami drugiego gola zostają: 
podający Mieczysław Sikora i strzelający 
Robert Madzia. Druga połowa meczu to 
druga bramka Pietraczyka (58 min), ale 
później Maksymilian pokazuje wolę walki 
i w 79 minucie strzela bramkę. Na trzy 
minuty przed końcem spotkania Adrian 
Sikora ustala wynik meczu. Trener Ma-
teusz Żebrowski ogólnie był zadowolony 
z gry swoich podopiecznych, choć miał 
im za złe, że w drugiej połowie osiedli na 
laurach i na jakiś czas oddali inicjatywę 
rywalom.                                          (mn)

KS Kuźnia Ustroń - PUKS Maksymilian Cisiec - 4:1 (2:0)

(cd. na str. 16)
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PŁONĘŁA RÓWNICA 
Cała akcja trwała ponad dwie godziny. Potem dogaszanie i oględziny 

miejsca pożaru. Jeszcze następnego dnia, na prośbę strażaków, P. Ski-
ba z pracownikami sprawdzał pogorzelisko. Szczęśliwie nikt podczas 
pożaru nie ucierpiał. - Był to sprawdzian możliwości, po którym zoba-
czyliśmy, że odpowiednie służby są przygotowane do działania - mówi 
P. Skiba. - Sami też jesteśmy przygotowani. Przez cały czas mam na 
samochodzie UAZ tysiąc litrów wody, piasek, gaśnice. Wszystko by móc 
szybko reagować. Jeżeli jest mały pożar mogę go zdusić w zarodku. 
Wiąże się to z naszym bezpieczeństwem. Znamy las, wiemy jak i gdzie 
dojechać, gdy tylko pojawi się pierwszy dymek. O przyczynach trudno 
wyrokować. Był piękny dzień, wysoka temperatura, sucha ściółka. Po-
przedni większy pożar na Równicy wybuchł w tym samym miejscu. Tam 
są naturalne osłonięte polanki, doskonałe do grillowania. Tymczasem 
spłonęło prawie 2 ha. 

TANIEC KURCZĄT I SMYCZKI 
Od wielu lat Filharmonia Śląska w Katowicach organizuje dla 

młodych ludzi z całego województwa comiesięczne audycje szkolne - 
koncerty solistyczno-kameralne w instytucjach oświaty albo kultury. 
W sezonie 2006/2007 zawitały one do MDK „Prażakówka”, gdzie  
z najznakomitszymi kompozytorami i utworami w dziejach muzyki, ale 
też zawodowymi instrumentalistami śląskimi zapoznają się uczniowie 
II klas gimnazjum. (…) Żeby nie zniechęcić nienawykłych słuchaczy, 
wybrano dzieła krótkie, pojedyncze człony większych całości. Ze strun 
wydobyły się więc najpierw dźwięki cz. 1. przesławnego kwartetu „Eine 
kleine Nachtmusik” Mozarta. Ta serenada umilała czas przechadzają-
cym się ogrodami gościom cesarskim, lecz nadal brzmi równie figlarnie 
i kapryśnie. Skontrastowano z nią cz. 2. „Zimy” Vivaldiego, senną jak 
zima na wsi, iskrzące w słońcu płatki zmrożonego śniegu. Menuet Hayd-
na oddaje dostojeństwo dworskich tańców. W znanym Kanonie D-dur 
Pachelbela zdawałoby się prosta melodia wije się tęsknymi i zalotnymi 
wariacjami. Zagrano też cz. 2. współczesnego Kwartetu F-dur Ravela, 
gdzie smyczek w dużej mierze zastąpiło kojarzące się to ze Wschodem, 
to z Hiszpanią szarpanie strun palcami. Efekt? Brzmienie egzotyczne, 
wirujące, niespokojne, ale i śpiewne. Igranie z dźwiękami. Finałem 
była cz. 4. „Nachtmusik”, żartobliwa, brawurowa, w której łagodnemu 
głosowi na próżno przeszkadza niepokojący. 

RADA ZBÓJNICKA 
12 kwietnia w karczmie Rzym odbyło się zebranie założycielskie Gro-

mady Górali na Śląsku Cieszyńskim z siedzibą w Ustroniu. Jak zapisano 
w statucie, stowarzyszenie posiada pieczęć, logo i odznakę. W statucie 
zapisano również wiele szczytnych celów, którym stowarzyszenie ma 
się poświęcić. To np. zainteresowanie górami, organizowanie imprez 
góralskich, inspirowanie badań, ochrona środowiska, wycieczki - jednym 
słowem cele takie, jak w każdym przyzwoitym stowarzyszeniu. Wiele się 
jednak rozjaśnia, gdy w tymże statucie przeczytamy sobie o władzach 
stowarzyszenia, gdzie zarząd zwany jest Radą Zbójnicką, prezes Wielkim 
Zbójnikiem, członkowie Zbójnikami.                                           Wybrała: (ed) 

 

www.ustron.pl

10 lat temu
Czyszczenie dywanów,tapicerki. 
(33)854-38-39, 602-704-384.

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

Bilety autokarowe, lotnicze, promo-
we. Mea Travel, Ustroń ul. Rynek 3. 
(33) 444-60-40.

Cyklinowanie bezpyłowe parkietów, 
schodów, desek. Mocne lakiery, 
20zł/m2. 666-989-914.

Drewno kominkowe.(33)854-47-10.

Malowanie dachów. 505-168-217.

Czyszczenie elewacji, dywanów  
i mebli tapicerowanych. 729-597-
600.

Mieszkanie nowe sprzedam. 515-
286-714.

Działkę rolno-budowlaną sprze-
dam. 515-286-714.

Kupię stare motocykle oraz wszyst-
kie części, mogą być niekompletne. 
507-227-144.

Poszukuję pokoju (1 osoba) od 
kwietnia do końca września. 503-
684-871.

Wynajmę lub kupię garaż na osiedlu 
Manhatan lub w okolicy. 533-925-
115.

www.okna-besta.pl ZAPRASZA-
MY-USTROŃ. (33)854-53-98.

5 V 18.00 Otwarcie wystawy malarstwa  Kazimierza Upławy,  
   Muzeum Ustrońskie
6 V  17.00 Mecz piłki nożnej KS Kuźnia Ustroń - TS Czarni 
   -Góral Żywiec, stadion Kuźni
9 V  16.00 20-lecie Miejskiego Domu Spokojnej Starości  
   w Ustroniu, MDK „Prażakówka”
10 V 17.00 Wykład pani Ewy Liszki pt. „Ekslibris – grafika  
   w miniaturze”, Miejska Biblioteka Publiczna
11 V  16.00 Sadzenie drzew (pod warunkiem, że nie będzie 
   padał deszcz), pole biwakowe pod Małą Czantorią
12 V 17.00 Koncert Wiosenny w wykonaniu Collegium Can- 
   ticorum, Muzeum Marii Skalickiej
12 V  17.00 Koncert z okazji 25-lecia TKA, Prażakówka
18 V 17.00  Zebranie Wyborcze Osiedla Nierodzim, SP-6.

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE

Trudna droga na szczyt...                                                   Fot. M. Niemiec

 4-5.05    Na Zawodziu    ul. Sanatoryjna 7   tel. 854-46-58
6-7.05    Elba     ul. Cieszyńska 2  tel. 854-21-02
8-9.05    Centrum     ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
10-11.05   Lawenda     ul. Skoczowska 137   tel. 855-10-14
12-13.05   Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1    tel. 856-11-93
14-15.05  Centrum     ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76

Dyżur w godzinach 8.00-23.00.

DYŻURY APTEK

*  *  *

*  *  *
... a zwycięzca nie zawsze jest tylko jeden.                    Fot. M. Niemiec
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K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) popularny serial telewizyjny,  
8) obibok w ulu, 9) nim tryśnie ropa, 10) dzielnica 
Warszawy, 12) szwajcarskie województwo, 14) egzamin 
dojrzałości, 15) platforma cyfrowa ze „słoneczkiem”,  
16) przydatny w piwnicy, 19) uczestnictwo, 22) wytwa-
rza prąd, 23) podłoga na statku, 24) do pstrykania fotek.
PIONOWO: 2) zbiornik wodny, 3) gorzka lub mlecz-
na, 4) męskie imię germańskie, 5) straszy w zamku, 
6) grubszy karton, 7) serialowy detektyw, 11) siostra 
Równicy, 13) popularny instrument, 17) warszawski 
klub sportowy, 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 rozwią-
zania oczekujemy do 12 maja.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 16

NIE WYPALAJ TRAW
Nagrodę w wys. 50 zł otrzymuje: Bolesław Rokicki  

z Ustronia, os. Manhatan. Zapraszamy do redakcji.

MIESZKAM W BESKIDACH
Już po raz 24. miał miejsce Międzyna-

rodowy Konkurs Plastyczny „Mieszkam  
w Beskidach”, organizowany przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Świnnej na Żywiec-
czyźnie. W tej edycji konkursu uczestniczy-
ło ponad 7 tysięcy uczniów z 308 placówek 
oświatowych z Polski, Czech, Słowacji  
i Ukrainy. Także uczniowie z Ustronia za-
prezentowali swoje prace i pomysły na to, 
jak pokazać Beskidy. Nagrody dyrektora 
GOK Świnna otrzymali Łukasz Wontroba 
z kl. 4b z SP-1 za portret fotograficzny 
i Natalia Kobiela z kl. 6 z SP-3 za wyko-
nanie drewnianej książki przewodnika po 
Ustroniu. W kategorii rysunek za pracę  
o formacie 100 na 70  wykonaną ołówkiem 
1 miejsce  zdobyła Justyna Warzecha  
z kl. 6 z SP-3, za prace wykona-
ne  tłustymi pastelami  2. miejsce uzy-

skała Julia Siemek z kl. 4a z SP-1,  
a wyróżnienie Maja Grzybek kl. 5b  
z SP-1. W kategorii wyklejanek do 6 

Zwycięzcy konkursu Mieszkam w Beskidach.                                           Fot. Magda Domicz

lat 1. miejsce zdobyła Patrycja Mołek  
z Przedszkola nr 4 - opiekun Małgorza-
ta Kozieł, 2. miejsce Milena Domicz  
z Przedszkola nr 7 - opiekun Joanna Rył-
ko i wyróżnienie Paweł Kondziela z kl. 
4b SP-1. Malarstwo na szle - 3. miejsce 
(7-9 lat) zdobyła Emilia Piwowar z SP-5 
- opiekun Małgorzata Heller. W kategorii 
formy przestrzenne, w której znajdują 
się prace wykraczające poza schematy - 
1 miejsce zdobyła za „Beskidzką bajkę” 
z wykorzystaniem książki, drewna i mo-
deliny Jagoda Cholewa z kl. 6b z SP-1, 
wyróżnienie, za uszycie poduszki, Ma-
tylda Markiewicz, a także dwie uczennice 
z SP-3 Nikola Michalik i Kinga Mizera  
z kl. 6. Formą  przestrzenną jest także ma-
kieta pokazująca istniejące lub wymyślone 
miejsca. W tej kategorii 2. miejsce zdobyła 
Maria Witkowska z SP-3 z kl. 4 za niezwy-
kle kolorową pracę z użyciem papierów 
holograficznych i filcu. W kategorii prac 
multimedialnych 2. miejsce uzyskał Miko-
łaj Śliwka z kl. 4b z SP-1. Uczniowie z SP-1  
i SP-3 prowadzeni są przez Dariusza 
Gierdala. 

Wręczenie nagród odbyło się 27 kwietnia 
w Domu Narodowym w Cieszynie.   (dg)

Nie taki dawny Ustroń.                                                                                   Fot. W. Suchta
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Najlepsze dziewczyny.                                  Fot. Krzysztof WoźniakFani chcą mieć selfie z Radkiem.                              Fot. M. Niemiec

Mistrzostwa były dla mieszkańców Lipowca okazją do spotkania.                      Fot. M. Niemiec

starty i wyjazdy na zawody. Liczę na do-
bre wyniki, gdyż ten sezon bardzo dobrze 
przepracowali. Jeśli tylko nie wkradnie się 
kontuzja czy kłopoty zdrowotne, powinni 
osiągnąć świetne rezultaty. Skok o tyczce 
jest jedną z najbardziej wszechstronnych, 
ale i wymagających konkurencji lekkiej 
atletyki, jest też atrakcyjny do oglądania, 
dlatego też publiczność znowu nie za-
wiodła. Dopingowano gorąco zawodni-
ków, skandowano ich imiona, brawami 
nagradzano skoki. Dobrze bawili się 
kibice w każdym wieku, mogli się też 
posilić na stoisku, na którym uczniowie 
sprzedawali ciasta i napoje.

Lipowiec lekką atletyką stoi, a M. 
Kubala tłumaczy, dlaczego tę dyscyplinę 
nazywa się królową sportu:

– Bazuje na wszechstronnym treningu, 
dlatego w lekką atletykę można się już 
bawić z najmłodszymi dziećmi. Główne 
elementy tej dyscypliny to: bieg – skok 
– rzut, czyli podstawowe umiejętności 
zdrowego człowieka, które powinny być 
rozwijane i odpowiednio kształtowane. 
Dlatego zapraszamy dzieci i młodzież do 
trenowania tej pięknej dyscypliny sportu. 
Poza kształtowaniem ciała, sport świetnie 
kształtuje charakter, wyrabia pracowitość 
i cierpliwość. Cieszy mnie to, że w mie-
ście Ustroń możemy liczyć na zrozumie-
nie i pomoc, jaka jest nam okazywana. 
W tym roku zakupiono nowe maty do 
biegania, które przydadzą się nie tylko 
do organizacji zawodów i treningu, ale 
i pozwolą na prowadzenie lekcji w szkole. 
Z niecierpliwością czekamy na stadion, 

który umożliwiłby prowadzenie zajęć 
na odpowiednim poziomie i w różnych 
konkurencjach. Nasze, już ponad 30-let-
nie zawody pokazują, że jest zaintereso-
wanie tą konkurencją i że skok o tyczce 
na stałe wpisał się w sportowy krajobraz 
miasta. To również jeden z najstarszych 
tyczkarskich mitingów w Polsce, mamy 
się więc czym poszczycić. Wychowa-
liśmy rekordzistów Polski, medalistów 
Mistrzostw Polski, reprezentantów Polski, 
którzy startowali nawet na Mistrzostwach 
Świata i zawodach międzynarodowych 
z orzełkiem na piersi, reprezentując nie 
tylko Ustroń, ale i nasz kraj. Warto z tego 
korzystać i pielęgnować to, co przynosi 
pozytywne efekty, nie tylko sportowe. 

WYNIKI – Dzieci młodsze (K): 1. Zu-
zanna Musiał (rocznik 2005, wynik 200 cm), 
2. Wiktoria Zawada (2005, 190 cm), 2. Wik-
toria Roman (2005, 190 cm), 3. Sylwia Polok 
(2005, 170 cm) – wszystkie z MKS Ustroń, 
4. Michaela Lesakova – Sokol Opava (2009, 
70 cm). Dzieci starsze (K): 1. Martyna Balcar 
(2004, 230 cm), 2. Zuzanna Macura (2004, 200 
cm) – obie MKS Ustroń. Młodziczki: 1. Tere-
za Janikowa – Sokol Opava (2002, 345 cm), 
2. Maja Chamot (2003, 325 cm), 3. Kinga 
Górny (2002, 305 cm), 4. Aleksandra Chole-
wa (2003, 230 cm) – wszystkie MKS Ustroń. 
Open (K): 1. Zuzanna Sustakova – Sokol 
Opava (2000, 335 cm), 2. Sona Krajnakova – 
ATU Koszyce (1996, 285 cm), Sara Skroban-
kova – Sokol Opava (2001, 285 cm). Dzieci 
młodsze (M): 1. Jan Krcek (2005, 260 cm), 
2. Samuel Cimiga (2005, 250 cm), 3. Robin 
Cimiga (2009, dnf) – wszyscy z Sokol Opava. 
Juniorzy i młodzicy (M): 1. Radosław Sob-
czyk – MKS Ustroń (1998, 445 cm), 2. Adam 
Subik (2001, 345 cm), 3. Martin Celta (2002, 
285 cm) – obaj Sokol Opava. Open (M): 1. To-
mas Krajnak – ATU Koszyce (1989, 500 cm), 
2. Michal Stuchlik – Sokol Opava (1993, 445 
cm), 3. Marek Danko – ATU Koszyce (1989, 
405 cm), 4. Michal Górniok – niezrzeszony 
(1994, 385 cm), 5. Michał Kłoda – niezrze-
szony (1993, 365 cm). 

(cd. ze str. 13)

WSZECHSTRONNA  TYCZKA

*  *  *


