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Kochanka na czte-
rech kółkach to po pro-
stu stara, dobra syren-
ka. Jej miłośnicy spotkali 
się w Jaszowcu. 
              Więcej na str. 16

W ostatnim czasie w odpo-
wiedzi na potrzeby 
mieszkańców Ustronia 
powstało nowe stowarzy-
szenie -  Stowarzyszenie 
Lipowiec.
                         Więcej na str. 6

Z okazji Dnia Dziecka wszystkim dzieciom życzymy uśmiechu i radości na co dzień oraz 
mądrego wsparcia ze strony dorosłych.                                                         Fot. A. Jarczyk

Dzień Dziecka, czy to święto jeszcze coś dla was znaczy?
W. S.: - To jest moje święto, bo nie czuję się dorosła, a zabawy i spędzanie czasu  
z dziećmi z Ośrodka „Można Inaczej” to dla mnie przywoływanie dzieciństwa. 
J. S.: - Oczywiście, że tak, bo wciąż czujemy się dziećmi. Pomagają nam się tak czuć 
rodzice, dla których zawsze będziemy dziećmi. Ja nie mam wrażenia, że jestem dużo 
starsza od dzieci z Ośrodka.
Kiedy byłyście młodsze, jakoś szczególnie obchodziłyście ten dzień?
W. S.: - Myślę, że tak jak dla rodziców ważny jest Dzień Matki czy Dzień Ojca, tak 
samo dla dzieci ważny jest Dzień Dziecka. U mnie w domu był uroczyście obchodzony. 
Dostawaliśmy prezenty i było bardzo fajnie, bo to był taki czas z rodzicami.  
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TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

(cd. na str. 2)

DZIECI SĄ SZCZERE
Rozmowa z 17-letnią WIKTORIĄ STEC i 16-letnią JULIĄ SIKORĄ, 

wolontariuszkami działającymi 
w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej”

W PODZIĘCE DLA RODZICÓW

Tak się stało, że koncertowano 26 maja, w Dzień Matki. Wszystkie mamy mogły 
zatem poczuć dodatkowe wyróżnienie i jeszcze większą radość widząc swoje dzieci 
występujące na scenie, na której naprawdę dużo się działo – było akrobatycznie, tanecz-

Na ostatniej sesji udzie-
lono absolutorium 
burmistrzowi miasta, 
było też o mieszkaniach. 
                       Więcej na str. 7

JAJECZNICĘ
CZAS SMAŻYĆ

Jak co roku, tak również i w tym odbył się Koncert dla Mamy i Taty. W sali wi-
dowiskowej „Prażakówki” zgromadziły się całe rodziny, aby wspólnie spędzić to 
wyjątkowe popołudnie.

(cd. na str. 4)

Może w Ustroniu należałoby rozpisać 
konkurs na najlepszą jajecznicę? Na pozór to 
proste danie, ale pozostawia dużo swo-
body interpretacyjnej. Można tradycyjnie 
na boczku i ze szczypiorkiem, ale czemu 
nie z cebulką, kiełbasą, pomidorami czy 
szpinakiem. W każdym razie ustroniacy 
ruszyli do smażenia jajek i to jeszcze 
zanim nadeszły Zielone Świątki. W ostat-
nią sobotę odbyło się wielkie smażenie 
na rynku, a w kolejną czeka tradycyjna 
jajecznica na festynie w Lipowcu. Nato-
miast w niedzielę smażenie i degustację 
zaplanowano na zakończenie Rajdu Ro-
dzinnego. Szczegółowe zapowiedzi im-
prez w naszej Gazecie Ustrońskiej.     (mn) 

Więcej o Festynie Rodzinnym na str. 11. 
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Szlakami w gminie Istebna 
wędrowało blisko 900 uczest-
ników, głównie młodzież 
szkolna. 

W Sali Rzymskiej Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego dostęp-
na jest wystawa pt. „Kościoły 
Łaski i ich historia”. Ekspona-
ty pochodzą z kolekcji Piotra 
Siemki. Wystawa czynna bę-
dzie do połowy września.

W Zebrzydowicach przy ulicy 
Chabrowej stoją dobrze zacho-
wane cztery słupy graniczne 
dawnego zaboru pruskiego. 
Pochodzą z 1870 roku. To 
bardzo ciekawa atrakcja tury-
styczna.                           (nik)

miejscowej jednostce OSP, no-
woczesnego wozu bojowego. 
Auto warte jest 800 tys. zł. 
Strażacy z Puńcowa przyna-
leżą do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego.
    
Piaskowce godulskie wydo-
bywane są w kamieniołomach  
w Wiśle Obłaźcu oraz w Bren-
nej. Kamieniołom w Lesznej 
Górnej bogaty jest natomiast 
w wapienie.

Samorząd wojewódzki udzielił 
dotacji w wysokości 20 tys. zł 
na konserwację gotyckiego 
malowidła i kamiennych ele-
mentów w kościele św. Jerzego 
w Cieszynie. 

Odnowiono umowę o współ-
pracy transgranicznej pomię-
dzy strażakami ochotnikami 
z Cieszyna i Czeskiego Cie-
szyna. Kontakty zainicjowano 
przed 10 laty.

Podczas gminnych obchodów 
Dnia Strażaka w Puńcowie 
nastąpiło oficjalne przekazanie 

W Strumieniu gościła dość 
liczna delegacja z partnerskiej 
gminy Krasňany. Współpraca 
ze Słowakami trwa od 2011 
roku. 

Kilkaset głuszców trafiło już 
do lasów na Baraniej Górze. 
Kuraki będące pod ścisłą 
ochroną, hodowane są w wo-
lierach na Wyrchczadeczce  
w Jaworzynce. Wiślańscy leś-
nicy prowadzą tam introduk-
cję głuszca. Program jest fi-
nansowany z budżetu państwa  
i przynosi bardzo dobre efek-
ty.

Po raz 15. odbył się Rajd 
Górski im. Jerzego Kukuczki. 

to i owo
z 

okolicy

*  *  *

*  *  *

*  *  *

Wolontariuszki Wiktoria i Julia. 

*  *  *

*  *  *

DZIECI SĄ 
SZCZERE

*  *  *

*  *  *

J.S.: - W moim domu było podobnie. 
Razem z bratem dostawaliśmy prezenty, 
a poza tym był to taki dzień dla nas, że-
byśmy go mogli spędzić z rodzicami. Oni 
wtedy rezerwowali dla nas czas, żeby jak 
najdłużej pobyć razem. 
Pewnie można było wtedy jeść do woli 
lody i chipsy, ale z tego, co mówicie, 
można wywnioskować, że najważniej-
sze było to, żeby Dzień Dziecka spędzić 
rodzinnie.
W. S.: - To prawda, w tym jednym dniu 
można się było poczuć kimś najważniej-
szym na świecie. 
J. S.: - To było niezwykle miłe uczucie, 
gdy rodzice całą uwagę skupiali na mnie 

i na bracie, nawet wyłączali komórki i nie 
rozmawiali o pracy. 
Czy pamiętacie moment, gdy już trochę 
mniej poczułyście się dziećmi?
W. S.: - To nie był jeden moment.  
W pewnym czasie ważniejsi stali się dla 
nas znajomi, mogliśmy się już z nimi 
spotykać samodzielnie, rodzice obdarzali 
nas coraz większym zaufaniem, później 
mogliśmy wracać do domu.
J. S.: - Ja też tak to widzę. Nie odczuwam 
jakiejś większej liczby obowiązków, bo 
zawsze za coś odpowiadaliśmy w domu, 
np. przy sprzątaniu. Na pewno przybyło 
nam nauki i ten obowiązek odczuwamy.
Czy tęsknicie za czasami, gdy miałyście 
6, 7 lat czy bardziej ciągnie was do 
dorosłości?
J. S.: - Ja bym się chciała cofnąć do tam-
tego wieku i mieć problemy typu: w co 
się bawić. 
W. S.: - Czasem zazdrościmy dzieciom z 
Ośrodka, że mają tak mało zadań i mało 
muszą się uczyć. To zabawne, że  narzekają  
i nie wyobrażają sobie, jak tej nauki póź-
niej przybywa. 
Uczycie się z myślą o studiach, o pracy? 
Myślicie w kategoriach przyszłościo-
wych?
W. S.: - To jeszcze nie są aż takie katego-
rie, po prostu w liceum trzeba się więcej 
uczyć. 
J. S.: - Musimy się solidnie przygotowy-
wać do lekcji, ale na szczęście rodzice nie 
wywierają presji, żeby przynosić same 
szóstki.
Mówicie, że macie dużo nauki, a jeszcze 
wzięłyście sobie na głowę wolontariat. 
Skąd taki pomysł?
J. S.: - Pani Monika Zawada, wiceprezes 
Stowarzyszenia, kierownik Ośrodka za-
pytała moją mamę, czy nie chciałabym 
włączyć się w ich pracę. Zaczęłam współ-
pracować, potem wciągnęłam Wiktorię. 
Nie patrzę na to jak na jakąś wielką odpo-
wiedzialność, raczej uczenie się zaradno-
ści, żeby umieć coś zrobić, zorganizować.
W. S.: - Zaczęło się od pracy w projekcie 
„Równać szanse” i wtedy wciągnęłyśmy 
się w pracę w Ośrodku. Potem były kolejne 
projekty, a w międzyczasie zaprzyjaźniły-
śmy się z dziećmi i kadrą Ośrodka, i tak 
już zostało. 

(cd. ze str. 1)

Wasi znajomi na pewno widzą, że wo-
lontariat sprawia wam radość, ale nie 
dołączają.
J. S.: - Może nie potrafią spędzać czasu  
z młodszymi dziećmi albo myślą, że so-
bie nie poradzą. My na pewno możemy 
polecić, bo to daje satysfakcję i rozwija.
W. S.: - Może też boją się odpowiedzial-
ności, bo jednak trzeba dzieci pilnować, 
żeby wszystko zrobiły jak trzeba, nie 
kłóciły się za bardzo i przestrzegały zasad. 
Ale polega to również na zabawie, żartach 
i śmiechu.
Jak dużo czasu poświęcacie wolonta-
riatowi?
W. S.: - Nie mamy ustalonych dni,  
w których musimy być i czasu, przez 
jaki musimy być. Zadeklarowałyśmy, 
że będziemy przychodzić we wtorki, bo 
wtedy mamy mniej lekcji. Czasem też  
w poniedziałki, gdy wcześniej kończymy. 
Dzisiaj jest piątek, ale też przyszłyśmy na 
zajęcia sportowe i zostaniemy do 17.
J. S.: - Zazwyczaj spędzamy w Ośrodku 
3, 4 godziny. Bywa, że z różnych powo-
dów nie możemy przyjść i nikt nie ma  
o to pretensji, nam samym tego brakuje. 
Angażujemy się też w przygotowanie  
i potem pomaganie przy różnych impre-
zach, np. przy „Sile Serca” albo różnych 
zawodach sportowych. 
Dzieci przychodzą do Ośrodka z różnych 
powodów i nie mają takiego cudownego 
dzieciństwa, jakie wy wspominacie. Czy 
to ma dla was jakieś znaczenie?
W. S.: - Dzieci to są dzieci, nie patrzymy 
na nie z jakiegoś punktu widzenia. Jak każ-
demu, zdarzają im się gorsze dni, ale my 
jesteśmy po to, żeby też czasem uspokoić 
czy pocieszyć. One są bardzo szczere, jak 
im się podoba, to potrafią się cieszyć na 
całego, ale powiedzą też, gdy coś im nie 
odpowiada. Generalnie dzieciaki są kocha-
ne, zasługują na wszystko, co najlepsze.
J. S.: - Potrafią być wspaniałe, pomagać 
we wszystkim, wymyślać zabawy i potem 
razem brać w nich udział, wspierać się, 
ale są też trudne chwile. Bardzo dobrze, 
że jest Ośrodek, bo tam zawsze znajdą 
życzliwych ludzi. Myślę, że traktują to 
miejsce jak drugi dom. 
Dziękuję za rozmowę.               
                 Rozmawiała: Monika Niemiec
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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

22/2017/1/R

STRAŻ MIEJSKA

WAŻNE 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:
Piotr Najbor  lat 69  ul. Błaszczyka
Adam Jaworski lat 27  ul. Konopnickiej
Stefania Balcarek lat 92  ul. Wesoła

22 V 2017 r.
Interwencja w sprawie padniętej 
sarny przy ul. Katowickiej. Zwie-
rzę zostało zabrane do utylizacji 
przez odpowiednie służby.
23 V 2017 r.
W czasie kontroli postojów na Za-
wodziu Górnym jednego kierowcę 
przy ul. Sanatoryjnej ukarano 
mandatem za niestosowanie się 
do znaku zakazu zatrzymywania 
się. 
24 V 2017 r.
W dalszym ciągu straż miejska 
prowadzi wzmożone kontrole 
parków miejskich, placów zabaw 
i boisk przyszkolnych w zakresie 
przestrzegania porządku pub-
licznego. 
25 V 2017 r.
Interwencja przy ul. Skoczowskiej 
w sprawie plamy oleju na drodze. 
Na miejscu czynności prowadziła 
PSP Polana i OSP Lipowiec. Plama 
została zneutralizowana. 
26 V 2017 r.
W trakcie prowadzonych czynno-
ści przy ul. Leczniczej jednego 
kierowcę ukarano mandatem za 
niestosowanie się do znaku zakazu 
zatrzymywania się.
27 V 2017 r.
Zabezpieczenie porządkowe 
w trakcie imprezy Spartakiada 
Dzielnic na Rynku.        (ed) 

                                     

KRONIKA MIEJSKA

22/2017/2/R

*  *  *

*  *  *

KUPIĘ DOM !  

WOLNOSTOJĄCY LUB SZEREGOWY
 W CENTRUM USTRONIA

do 150 m2 tel. 604-55-70-72

22/2017/3/R*  *  *

22 V 2017 r.
Straż miejska w dalszym ciągu 
prowadzi kontrole odnośnie 
wywozu nieczystości ciekłych. 
Tego dnia sprawdzono kolej-
nych dziesięć posesji przy ul. 
Katowickiej.

FESTYN W LIPOWCU
Nowo powstałe Stowarzyszenie „Lipowiec” zaprasza na Festyn 

Zielonoświątkowy przy rzece Wiśle w Lipowcu (w rejonie baru 
„Pod Beczką”), który odbędzie się 3 czerwca od godziny 16. 
W programie imprezy jest wspólne grillowanie oraz obowiązko-
wa tego dnia tradycyjna jajecznica. Nie zabraknie także atrakcji 
dla najmłodszych.

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW ZAWODZIA  
Zarząd Osiedla Zawodzie zaprasza mieszkańców na zebra-

nie osiedlowe, które odbędzie się 5 czerwca (poniedziałek) 
w sali sesyjnej Urzędu Miasta o godz. 17. Na zebranie za-
proszeni są: burmistrz miasta, przewodniczący Rady Miasta, 
radna dzielnicy oraz przedstawiciele policji i straży miejskiej.           
                               przewodniczący Zarządu Osiedla Zawodzie 

                                                                           Paweł Mitręga

SPOTKANIE INTEGRACYJNE
Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza wszystkich 

członków na spotkanie integracyjne, które odbędzie się 3 czerwca 
na Stawach Wędkarskich, ul. Sportowa 21 (za Miejską Oczysz-
czalnią Ścieków). Początek o godz. 15.00, a w programie m.in. 
smażenie jajecznicy, część artystyczna i inne atrakcje.

*  *  *

 FESTYN SZKOLNY W SP-1
Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na FESTYN 

SZKOLNY, który odbędzie się 3 czerwca 2017 r. w Szkole Pod-
stawowej Nr 1 w Ustroniu. Rozpoczęcie nastąpi o godzinie 9.  
W czasie imprezy będzie miało miejsce uroczyste  otwarcie 
miejsca do gry w  szachy plenerowe. W programie przewidujemy  
wiele atrakcji, m.in. partie szachów naszych wybitnych graczy, 
mecz piłki ręcznej rodzice kontra uczniowie, zumbę, Talent Show, 
loterię fantową. Będzie można spróbować soków naturalnych, dań 
z grilla, pajdy ze smalcem i wielu innych smakołyków. Szykuje 
się fantastyczna zabawa! Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 

RETROSPEKTYWNA WYSTAWA 
BOGUSŁAWA HECZKI

Urząd Miasta w Ustroniu i Muzeum Ustrońskie zapraszają 
na wernisaż retrospektywnej wystawy dzieł nestora ustrońskich 
artystów Bogusława Heczki z okazji 90. urodzin malarza pt. „Bo 
piękno na to jest, by zachwycało”. Uroczystość odbędzie się  
w niedzielę, 18 czerwca o godz. 15.00 w Muzeum Ustrońskim. 
W programie: m.in. promocja najnowszego albumu Jubilata.

COMIESIĘCZNE SPOTKANIE 
STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW KUŹNI

Czerwcowe spotkanie członków i Sympatyków Stowarzyszenia 
Miłośników Kuźni Ustroń odbędzie się (wyjątkowo) 10 czerwca 
2017 roku o godzinie 16, to jest w dniu INDUSTRIADY w Muze-
um Ustrońskim, będącym obiektem na Śląskim Szlaku Zabytków 
Techniki. Spotkanie rozpocznie przejazd „Kolejką Beskidzką - 
Szlakiem Dziedzictwa Industrialnego Ustronia”.    Karol Brudny

EKSLIBRIS CYFROWY 
Ekslibris cyfrowy to najnowszy trend w tworzeniu znaku 

własnościowego książki. Mistrzem w tej dziedzinie jest Krzysz-
tof Marek Bąk. Wernisaż jego prac odbędzie się we wtorek, 6 
czerwca o godz. 17.00 w Muzeum Marii Skalickiej.

*  *  *

*  *  *

XXI RODZINNY RAJD ROWEROWY
Tradycyjny Rajd odbędzie się 4 czerwca i powiedzie uczestników  

z ustrońskiego rynku (zbiórka o godz. 8.30, start o godz. 9) ulicą 
Grażyńskiego, aleją Legionów, ulicami: Wczasową i Polańską 
aż do Dobki. Tam na polu biwakowym rowerzyści odpoczną  
i posilą się, a następnie wrócą tą samą trasą na rynek, gdzie odbędą 
się konkursy o nagrody i upominki. Potem smażenie jajecznicy.
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nie, śpiewająco i recytatorsko. Tę radość 
podzielali również tatowie, których święto 
przypada co prawda 23 czerwca, jednak 
czy koncert taki mógłby się odbyć, gdyby 
ich nie było? 

– Życzliwa, uśmiechnięta, miła, dobra, 
cierpliwa, umiejąca wybaczyć, wysłuchać, 
przytulić. Od samej jej obecności zadrapa-
nia na kolanach i siniaki na rękach prze-
stają boleć. Mama. Dzisiaj Dzień Matki, 
a już niedługo Dzień Ojca, i właśnie z tej 
okazji ten koncert. Chcę życzyć wszyst-
kim mamom i tatom wszystkiego, co naj-
lepsze, niechaj rodzina się rozwija, niechaj 
kwitnie miłość rodzinna, niechaj dzieciaki 
dostarczają wam, prócz trosk i problemów, 
jak najwięcej radości. Żebyście, drodzy 
rodzice, byli szczęśliwi patrząc, jak rosną 

Dynamity.                                                                                                       Fot. A. Jarczyk

Fantazja.                                                                                                        Fot. A. Jarczyk

wasze dzieci – życzyła wszystkim rodzi-
com na początku tego rodzinnego świę-
towania Barbara Nawrotek-Żmijewska, 
dyrektor MDK „Prażakówka”. 

Po wstępnych przemowach zaczęło 
się prawdziwe widowisko talentów. Tym 
razem było to coś więcej, wszystkie dzieci 
bowiem poprzez swoje występy poka-
zywały mamom i tatom swoją do nich 
miłość. Już na początku wiersz recyto-
wali Miriam i Franek, po nich wystąpił 
zespół akrobatyczny „Arabeska”. Na-
stępnie, na scenie ponownie pojawili się 
recytatorzy, tym razem w trójosobowym 
składzie, czyli Miriam, Zuzia i Franek.  
Z kolei mażoretki „Uśmiech”, które już 
nie mogły się doczekać swojego występu, 
wkroczyły na scenę i wykonały taniec  

z przyrządami. Nie zabrakło również tańca 
breakdance’owców, czyli zespołu „Dyna-
mity” oraz „Bibojsów”, którzy zawładnęli 
sceną wykonując tzw.  freezes czy power 
moves. Po tym dynamicznym występie 
przyszła kolej na piosenkarkę, czyli Olgę 
Pokorny, która zaśpiewała „Kolorowy 
wiatr”. Na zakończenie pierwszego bloku 
na scenie pojawił się zespół tańca nowo-
czesnego „Fantazja”, który wykonał dwa 
układy z piłkami i chustami. 

– A teraz chciałabym, korzystając z oka-
zji, podziękować za dotychczasową pracę 
naszym współpracownikom i instrukto-
rom – mówiła Barbara Nawrotek-Żmi-
jewska. Wręczyła dyplomy oraz drobne 
słodkości Wandzie Węglorz i Czesławie 
Chlebek, Katarzynie Rymanowskiej, Ja-
ninie Barnaś i Agnieszce Szonowskiej.  
– A po kolejnym bloku artystycznym 
dalsza część podziękowań.

W drugiej części rodzice mogli podzi-
wiać recytatorów: Zuzię, Miriam, We-

ronikę i Franka, solistkę mażoretek Olę 
Lupińską, zespół „Rytm”, piosenkarza 
Łukasza Gruszkę, który zaśpiewał „Lawę” 
oraz zespół taneczny „Kolor”. 

Dyrektor MDK dotrzymała słowa. Dy-
plomy i słodkie upominki trafiły w ręce 
Anny Darmstaedter, Kingi Stasiuk, Woj-
ciecha Twardzika, Iwony Dzierżewicz-Wi-
karek i Patryka Sobka, którzy swoją pracą 
rozwijają talenty młodych wykonawców. 

Trzeci i ostatni blok koncertowy zapeł-
niły występy mażoretek „Tęcza”, zespołu 
„Impuls”, duetu Oli Lupińskiej i Patrycji 
Mider, które wykonały pokaz z przyrzą-
dami. Na scenie pojawiła się także kolejna 
piosenkarka Patrycja Łukasik, która za-
śpiewała „Puszka Okruszka”. Ponownie 
pojawili się recytatorzy, czyli Amelia, 
Nadia, Zuzia, Miriam, Weronika i Franek. 
Nie zabrakło także „Absurdu”, „Echa”  
i grupy breakdance’owców „eMDeKa 
Kru” oraz Łukasz Gruszki, który zaśpie-
wał „Pomaluj mój świat”. 

Tradycyjnie, po wszystkich występach 
mali wykonawcy pojawili się na scenie  
i wspólnie śpiewali finałową piosenkę.

                               Agnieszka Jarczyk

Uśmiech.                               Fot. A. Jarczyk

W PODZIĘCE DLA RODZICÓW
(cd. ze str. 1)
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Zdaniem 
Burmistrza
O przebudowie ul. Szpitalnej

mówi burmistrz 
Ireneusz Szarzec.

*   *   *W tym roku czeka nas kilka poważ-
nych inwestycji drogowych. W ubiegłym 
tygodniu mówiliśmy o przebudowie ul. 
Sportowej, a dzisiaj kolej na ul. Szpitalną, 
która jeszcze do zeszłego roku była drogą 
powiatową, ale została przejęta przez mia-
sto i obecnie ma status drogi gminnej. 

Naszym zamierzeniem jest taka prze-
budowa drogi, żeby stworzyć na niej bez-
pieczne warunki do jazdy samochodem, do 
parkowania pojazdów, ale również do jazdy 
rowerem czy poruszania się pieszych. Na 
razie ta część strefy uzdrowiskowej A nie 
posiada kompleksowych ciągów komuni-
kacyjnych, a mimo iż ul. Szpitalna jest dość 
szeroka, to jednak przy tak wielu korzysta-
jących ruch i parkowanie jest utrudnione. 

Trzeba też wziąć pod uwagę, że ten 
rejon Ustronia ciągle się zabudowuje  
i obok istniejących już domów wczasowych 
czy sanatoriów, powstają nowe budynki 
mieszkalne i pensjonaty. Rodzi to pewne 
problemy, które występują szczególnie 
w okresach dużego nasilenia ruchu tury-
stycznego oraz zimą. Stąd projekt mający 
sprawić, że Szpitalna stanie się wygodną 
drogą dojazdową, ale również trasą, z której 
korzystać będą mieszkańcy, kuracjusze, 
rowerzyści. 

Projekt techniczny zakłada remont drogi, 
budowę parkingów, ścieżki rowerowej, 
chodnika, a także miejsc rekreacyjno-
-wypoczynkowych z plenerowymi urzą-
dzeniami do ćwiczeń. Z uwagi na koszty 
i istniejące już rozwiązania drogowe, in-
westycja została podzielona na trzy etapy. 
Pierwszy obejmuje odcinek od końca chod-
nika przy wyjeździe z „Róży” do gospo-
darczego wjazdu do Magnolii. Drugi etap 
to odcinek w górnej części ul. Szpitalnej,  
a trzeci polegać będzie na wykonaniu ciągu 
spacerowego, biegnącego równolegle do 
Gościradowca. 

Największe natężenie ruchu pieszego 
i samochodowego oraz związane z tym 
kolizje zaobserwowaliśmy na odcinku 
pierwszym, bo tam umiejscowionych jest 
nawięcej domów i pensjonatów po lewej 
stronie, patrząc na północ, a z prawej stro-
ny znajdują się wcześniej powstałe domy 
wczasowe z wjazdami właśnie z ul. Szpi-
talnej, dlatego tam też rozpoczęły się prace. 
Koszt wykonania pierwszego odcinka to 
ok. 1,3 mln zł i mam nadzieję, że już po 
zakończeniu tego etapu poprawi się sytua-
cja komunikacyjna na Dolnym Zawodziu.

Cała inwestycja kosztować będzie po-
nad 4 mln zł. Jestem przekonany, że jest 
to inwestycja celowa, potrzebna, zarówno 
dla mieszkańców, jak i turystów i gości 
przebywających w naszym mieście.     

                      Spisała: Monika Niemiec

MOKATE  NA  KONGRESIE

Dr Adam Mokrysz, prezes zarządu Mo-
kate SA i CEO Grupy Mokate, wystąpił 
podczas EKG w dyskusji na temat eks-
portu polskiej żywności w nowej globalnej 
rzeczywistości gospodarczej. Podkreślał, 
że Mokate od lat stawia na rynki między-
narodowe – przede wszystkim Europę 
Środkowo-Wschodnią, rynki Bliskiego  

i Dalekiego Wschodu oraz Afrykę. Zwrócił 
uwagę na konieczność zawierania korzyst-
nych umów handlowych pomiędzy krajami 
europejskimi a rynkami rozwijającymi się. 
Podkreślał również, że europejskie produk-
ty bronią się swoją jakością, dobrą relacją 
ceny do jakości oraz zaawansowaniem 
technologicznym.

W połowie maja odbył się w Katowicach Europejski Kongres Gospodarczy. Wystą-
piło na nim ponad 9 tys. gości z całego świata, a udział wzięli m.in. reprezentanci 
administracji unijnej, polskiego rządu, ministrowie i wiceministrowie z Europy  
i świata oraz prezesi największych firm, eksperci i liderzy opinii.

DZIECI DZIECIOM DZIECI RODZICOM

3 czerwca odbędzie się impreza kolarska 
„Jedź z głową”. Start o godzinie 12.30 na 
rynku. W programie: konkurs wiedzy ze 
znajomości przepisów ruchu drogowe-
go, konkurs plastyczny, rowerowy tor 
przeszkód, konkurs sprawnościowy na 
szybkość czasu reakcji, pokazy sprzętu po-

licyjnego, symulator „dachowania” pojaz-
dów, symulator jazdy samochodem i sku-
terem, alkogogle, wystawa zabytkowych 
rowerów, pokazy sprzętu i ratownictwa 
medycznego. Impreza zainicjowana jest 
przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju 
Ustronia oraz WORD i policję. 

Dzieci Dzieciom, Dzieci Rodzicom to 
impreza charytatywna, mająca wieloletnią 
tradycję. Organizatorzy - MDK „Prażaków-
ka” oraz Towarzystwo Opieki nad Niepeł-
nosprawnymi zapraszają na występy pod-

opiecznych ośrodka, przedszkolaków i grup z 
MDK. Dochód z biletów przeznaczony zosta-
nie na stowarzyszenie oraz budowę ośrodka  
w Nierodzimiu. Start 3 czerwca o godz. 15 
w amfiteatrze. 

ROWERZYSTO, JEDŹ Z GŁOWĄ

Dr Adam Mokrysz, prezes zsarządu MOKATE.

W konkursie plastycznym I Spartakiady Dzielnic wygrała Maria Witkowska z SP-3.                                    
Więcej o finale Spartakiady na str. 11.                                                         Fot. M. Niemiec
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WAKACJE 
Z „PRAŻAKÓWKĄ”

26.06. - 07.07.2017 r.

W ostatnim czasie w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców 
Ustronia powstało nowe stowarzyszenie -  Stowarzyszenie Li-
powiec.

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, kto chciałby 
działać na rzecz wsparcia lokalnych inicjatyw społecznych.

Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Katarzyna Burzyńska 
– prezes, Marcin Hałat – członek zarządu, Andrzej Mendrek – 
członek zarządu, Małgorzata Kunc – członek zarządu (skarbnik), 
Michał Zając – członek zarządu (sekretarz) serdecznie zaprasza 
do współpracy.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane na początku 2017 
roku. Obecnie skupia się na pozyskaniu środków z funduszy ze-
wnętrznych, takich jak Polsko Amerykańska Fundacja Wolności 
i Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

Efektem tych działań ma być realizacja m.in. statutowych 
celów: tworzenie, promocja i realizacja programów mających 
na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywanie szans, w tym osób niepełnosprawnych 
i w wieku emerytalnym. Organizacja zajęć edukacyjnych oraz 
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w szczególności z rodzin 
wieloproblemowych oraz działalność w trosce o równe szanse 
edukacyjne na wszystkich etapach życia. 

Stowarzyszenie liczy na zainteresowanie nowych członków. 
Najbliższą okazją będzie Festyn Zielonoświątkowy przy rze-
ce Wiśle – Osiedle Lipowiec obok Mostu, który odbędzie się  
3 czerwca od godziny 16.00.

W harmonogramie imprezy jest wspólne grillowanie oraz obo-
wiązkowa tego dnia tradycyjna jajecznica. Nie zabraknie także 
atrakcji dla najmłodszych. Impreza odbędzie się przy oprawie 
muzycznej, a czas umilą występy uczniów Szkoły Podstawowej 
nr. 5. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Ustronia, 
jak i turystów do wspólnej zabawy.

Dochód z imprezy wesprze Szkołę Podstawową nr 5 w realizacji 
statutowych działań.    

Osoby chętne do współdziałania prosimy o kontakt mailowy:  
sl@stowarzyszenielipowiec.pl lub bezpośredni z członkami 
zarządu. 

To będzie dla nas zaszczyt gościć Państwa w naszym gronie.
                                            Zarząd Stowarzyszenia Lipowiec

WARSZTATY ARTYSTYCZNE 
„Fantastyczne stwory”

    26.06. – 29.06.2017 r. godz. 10.00 – 13.00
    sala widowiskowa

Prowadzenie: Sławomira Kalisz – doświadczona animatorka, 
trenerka, twórczyni wielu autorskich zajęć, miłośniczka drzew, 
ptaków i górskich wędrówek. 

Grupa warsztatowa może liczyć do 20 osób.
Chętne dzieci w wieku od 7 lat prosimy zgłaszać w  sekretariacie 

MDK „Prażakówka” do 9 czerwca 2017 r. w godz. 8.00 – 16.00.
Cena za udział w warsztatach 40 zł (4 dni). Płatność w sekre-

tariacie do 9 czerwca 2017 r.

INNE ZAJĘCIA
30.06.2017 r. godz. 10.00 – 14.00

Piątek:  wyjście do Leśnego Parku Niespodzianek 
Opiekunowie: Katarzyna Rymanowska i Renata Łacek 
Wstęp wolny
Chętne dzieci w wieku od 7 lat prosimy zgłaszać w  sekretariacie 

MDK „Prażakówka” do 9 czerwca 2017 r. w godz. 8.00 – 16.00.
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie 

warsztatów

WARSZTATY ARTYSTYCZNE
03.07. – 06.07.2017 r. godz. 10.00 – 13.00

sala nr 8 (II piętro)
Herbarium – ozdobna, unikatowa książka z opisem spreparowa-

nych, wysuszonych roślin, obejmująca ich strukturę, budowę itp. 
Powstanie z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. 

Prowadzenie: Artur Szołdra 
Grupa warsztatowa może liczyć 15 osób.
Chętne dzieci w wieku od 10 lat prosimy zgłaszać w sekretariacie 

MDK „Prażakówka” do 9 czerwca 2017 r. w godz. 8.00 – 16.00.
Cena za udział w warsztatach 50 zł (4 dni). Płatność w sekre-

tariacie do 9 czerwca 2017 r. 

INNE ZAJĘCIA
07.07.2017 r. godz. 10.00 – 14.00

Piątek: wyjście do Muzeum Ustrońskiego oraz gry i zabawy 
 ruchowe

Opiekunowie: Katarzyna Rymanowska i Renata Łacek  
Wstęp wolny
Chętne dzieci w wieku od 7 lat prosimy zgłaszać w  sekretariacie 

MDK „Prażakówka” do 9 czerwca 2017 r. w godz. 8.00 – 16.00.
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie 

warsztatów
   

POWSTAŁO
STOWARZYSZENIE 

LIPOWIEC

W Akademii Esprit w Ustroniu gorące dni! Praca nad musica-
lem „Skarb” wre, bowiem wielkimi krokami zbliża się premie-
ra. Dzieci intensywnie ćwiczą swoje role, przymierzają stroje  
i w napięciu oczekują wielkiego finału. Aby spektakl spodobał 
się widzom, młodzi aktorzy uczestniczyli już w profesjonalnych 
nagraniach piosenek w studiu nagrań. Za kilka dni odbędą się 
próby na scenie teatru w Cieszynie, a 5 czerwca 2017 r. o godz. 
18:00 będzie miała miejsce premiera musicalu. W ciągu dwóch 
kolejnych dni spektakl zobaczą uczniowie szkół podstawowych  
i gimnazjów. Widowisko będzie na wysokim poziomie – zarówno 
artystycznym, jak i merytorycznym. 

Projekt został objęty honorowym patronatem przez burmistrzów 
miast: Cieszyna i Ustronia. 

PREMIERA 
MUSICALU „SKARB”

 
Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu informuje, 

że zapisy do Ogniska Muzycznego na rok szkolny 2017/2018 
odbywają się w miesiącu czerwcu oraz we wrześniu, w sali nr 18 
Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka” przy ul. Daszyńskiego 
28. Oferujemy naukę gry na następujących instrumentach: forte-
pianie, skrzypcach, keyboardzie, flecie poprzecznym, saksofonie, 
gitarze klasycznej, klarnecie, akordeonie oraz trąbce (nowość) – dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych w każdym wieku, a także zajęcia  
w formie indywidualnej oraz grupowe w przedszkolu muzycznym  
dla dzieci w wieku 3-6 lat. Dalej kontynuujemy zajęcia w klasie 
wokalu. Miesięczna opłata za lekcje wynosi:  140 zł (4 x 45 min.), 
160 zł (8 x 30 min. lub  4 x 60 min.), 100 zł (4 x 30 min.), przed-
szkole muzyczne - 70 zł (4 x 45 min.). TKA zapewnia wysoko 
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, najniższe ceny spośród 
placówek o podobnym charakterze, komfortowe warunki, a także 
możliwość wypożyczenia instrumentu. Szczegółowych informacji 
dotyczących zapisów udziela kierownik Ogniska Muzycznego 
(telefon komórkowy: 501 057 750).                           Zarząd TKA 

ZAPISY DO  OGNISKA  
MUZYCZNEGO
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ABSOLUTORIUM 
I  MIESZKANIA

25 maja odbyła się XXVIII sesja Rady 
miasta Ustroń kadencji 2014-2018. Ob-
rady prowadził przewodniczący RM Artur 
Kluz, obecnych było 13 z 15 radnych. 

NOWE MIESZKANIA
Informację o stanie zaawansowania prac 

nad projektem budowy nowych mieszkań 
przez Towarzystwo Budownictwa Spo-
łecznego przedstawił prezes TBS Przemy-
sław Korcz mówiąc m.in.:

- Towarzystwo Budownictwa Społecz-
nego powstało w 2000 roku i jest to jedyny 
TBS w powiecie cieszyńskim. TBS jest 
elementem polityki mieszkaniowej gminy, 
stanowimy w 100 procentach własność 
gminy i jesteśmy jednym z elementów 
kształtowania polityki mieszkaniowej. 
Zarządzamy zasobem niezbyt dużym, ale 
jednak rozrastającym się. Jest to obecnie 
140 mieszkań, którymi zarządzamy na 
dwóch osiedlach: 700-lecia i przy ul. 
Dworcowej oraz bazą mieszkań przeka-
zanych nam w 2005 roku aportem przez 
miasto Ustroń. W 2015 roku zgłosiliśmy 
wniosek do budżetu o przyznanie nam 
środków na nowo planowaną inwestycję 
- budowę 36 nowych lokali mieszkalnych 
u zbiegu ulic ul. Dworcowej i Kościelnej, 
na gruncie, który również dzięki państwa 
decyzji został przekazany w zeszłym 
roku spółce. Państwo zaś przychyliliście 
się do naszej prośby i przeznaczyliście 

w budżecie środki na realizację tej inwe-
stycji. Działania rozpoczęliśmy zaraz po 
otrzymaniu zgody od Rady Miasta Ustroń. 
Po otrzymaniu końcem grudnia 2016 roku 
prawomocnego pozwolenia na budowę, 
złożyliśmy wniosek o chęć przystąpienia 
do realizacji tej budowy, czyli wszystkie 
sprawy formalne związane z tą inwestycją 
są już za nami. Natomiast obecnie jedną 
z najpilniejszych spraw jest zapewnienie 
dalszego finansowania. Od około półtorej 
roku prowadzimy w tej sprawie rozmowy, 
bądź osobiście przeze mnie lub kore-
spondencyjnie z Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego, który jest elementem polityki 
państwa w realizowaniu szeroko pojętego 
budownictwa mieszkaniowego w Pol-
sce. Bank ten proponuje wiele narzędzi 
finansowych, natomiast do TBS-ów te 
narzędzia nie były do tej pory aż tak 
uwypuklane. Co prawda istniał Krajowy 
Fundusz Mieszkaniowy, który jednak był 
wygaszany od 2005 roku i około roku 
2009 definitywnie przestał funkcjonować. 
Dzięki środkom z tego funduszu nasze 

towarzystwo zbudowało os. 700-lecia  
z 76 lokalami. Mamy zaciągnięty w BGK 
kredyt, który sukcesywnie spłacamy bez 
żadnych kłopotów. Od wspomnianego 
2009 roku BGK właściwie nie posiadał 
narzędzi finansowych, które wspierałyby 
Towarzystwo Budownictwa Społecz-
nego. Dopiero pod koniec 2014 bardzo 
nieśmiało, a w 2015 roku już na dobre 
bank rozpoczął prace nad przygotowaniem 
nowego narzędzia finansowego, skiero-
wanego właśnie do TBS-ów. Nazywa 
się ono w skrócie SBC, czyli Społeczne 
Budownictwo Czynszowe, a jest to refe-
rencyjne finansowanie zwrotne budowni-
ctwa społecznego. Jak tylko pojawiły się 
informacje o możliwości sięgnięcia po te 
środki, wyrażaliśmy swoje zainteresowa-
nie i podjęliśmy odpowiednie działania. 
Sytuacja polityczna w kraju spowodowała 
przekierowanie zainteresowania na inne 
aspekty budownictwa społecznego niż 
TBS-y, niemniej jednak pierwsza edycja 
programu odbyła się we wrześniu 2016 
roku, choć zainteresowanie inwestorów 
było niewielkie, bo na 450 mln zł środków 
z tamtej transzy zostało wykorzystanych 
ok. 140. Daje to na ten rok prawie zdub-
lowaną transzę. 

P. Korcz tłumaczył, że niestety edycje 
odbywają się tylko raz w roku, następny 
nabór wniosków jest we wrześniu i wtedy 
dowiemy się, czy ustroński TBS otrzyma 
dofinansowanie do budowy mieszkań.  
Z naszej strony wszystkie sprawy formal-
ne są uregulowane, spełniamy też różne 
wymagania, m.in. o liczbie rodzin z dzieć-
mi, które mają się wprowadzić do nowych 
lokali. Prezes TBS mówił, że wniosków  
o mieszkanie od rodzin jest tyle, że można 
by zasiedlić niejeden budynek. Są duże 
szanse na dofinansowanie, a kiedy tylko 
otrzymamy promesę, czyli gwarancję na 
kredyt, rozpisany zostanie przetarg na 
budowę i później realizację inwestycji. 
Według planów miała się ona zakończyć  
w roku 2018, jednak prawdopodobnie 
będzie niewielki poślizg, natomiast zacząć 
może się już w tym roku. 

O postępach w budowie mieszkań socjal-
nych, realizowanej przez Miasto Ustroń, 
mówiła naczelnik Wydziału Mieszka-
niowego Urzędu Miasta Dorota Fijak. 
O tej inwestycji napiszemy w jednym  
z kolejnych numerów. 

Osiedle przy ul. Dworcowej, wybudowane przez TBS.                                      Fot. M. Niemiec 

(cd. na str. 14)

Jak widać, niektórzy kierowcy znajdą sobie „vipowskie” miejsca.                Fot. W. Herda

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze GU, w relacji 

z zebrania mieszkańców Ustronia Dolnego 
napisałam błędnie, że ul. Fabryczna będzie 
remontowana jeszcze w tym roku. Jak wyjaśnił 
radny Andrzej Szeja, projekt na modernizację 
tej ulicy jest już zrobiony, a pieniądze na jego 
realizację powinny się znaleźć w budżecie na 
rok 2018. Osoby zainteresowane i czytelników 
przepraszam za błąd.           Monika Niemiec
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PÓŁFINAŁ ESPRITCHEF
W sobotę, 13 maja odbył się półfi-

nał konkursu Espri tChef Junior. 
Czternaścioro młodych kucharzy pre-
zentowało swoje kulinarne zdolności  
i umiejętności. Atmosfera była wspaniała! 
Konkurs przeprowadzony został na bardzo 
wysokim poziomie - profesjonalnie i po 
mistrzowsku. Dzieci rzetelnie przygoto-
wały się do zadania, pokazały wysoką 
klasę, popisały się fantazją, zachwyci-
ły znajomością sztuki gotowania. Jury  
w składzie: Krzysztof Gawlik, Michał 
Bałazy i Mateusz Czekierda - miało twar-
dy orzech do zgryzienia przy typowaniu 

finałowej piątki uczestników. Z uwagi na 
wysoki i porównywalny poziom uczest-
ników, wytypowano wstępnie ośmioro 
dzieci, które zaproszone zostały na war-
sztaty kulinarne z mistrzami: 27.05.2017 
w RM Gastro warsztaty z Krzysztofem 
Gawlikiem i Mateuszem Czekierdą oraz 
30.05.2017  w Akademii Esprit - warsztaty 
z Michałem Bałazym. W grupie ośmiorga 
dzieci znalazły się (nazwiska podane  
w kolejności alfabetycznej): 

Wiktoria Czekan z Bładnic Dolnych, 
Zuzanna Kiecoń z Ustronia,
Amelia Koło z Cieszyna,  

Cezary Machej z Pogórza,  
Emilia Pilch z Ustronia, 
Kamil Sembol z Dębowca,   
Sara Śliwińska z Ustronia,
Julia Wantulok z Ustronia.
Spośród nich podczas warsztatów jury 

wytypuje pięć osób (oraz jedną, która zna-
lazła się na liście rezerwowej). Wskazana 
grupa pięciorga dzieci przeszła do finału 
i 18 czerwca na ustrońskim rynku będzie 
rywalizowała o tytuł Mistrza. Zapowiada 
się ciekawa i pasjonująca rozgrywka, 
a dodatkowo pyszna zabawa!           (AS)

Juror Krzysztof Gawlik wspierał uczestników.                                               Fot. M. Niemiec

BELGIJSKIE RENDEZ-VOUS

Jak w Masterchefie.            Fot. M. Niemiec

24 maja w Gimnazjum nr 2 odbyła 
się czwarta edycja regionalnego kon-
kursu „Belgijskie Rendez-Vous”, który 
zorganizowany został we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Europa Języków i 
Kultur pod patronatem Przedstawiciel-

stwa Walonia-Bruksela w Warszawie. 
Wśród licznych konkurencji, z jakimi 
mierzyli się uczniowie ze śląskich szkół, 
znalazł się quiz na temat cywilizacji Kró-
lestwa Belgii, test obejmujący wiedzę  
z geografii Walonii i Flandrii, rozmowa 

w języku francuskim z belgijską lektorką 
Manon Cuppens oraz zagadki muzyczne. 
Specjalnie z tej okazji do Ustronia przyje-
chał sam Franck Pezza - Delegat Rządów 
Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu 
Walonii w Warszawie. Gościliśmy też 
panią Renatę Klimek-Kowalską – wice-
prezes Stowarzyszenia Europa Języków 
i Kultur oraz koordynatorkę projektu 
„Klasy frankofońskie na Śląsku”.

Po wyrównanej i zaciętej walce pierw-
szą nagrodę zdobyli Jakub Rybak i Mar-
cin Wróbel z Publicznego Gimnazjum 
nr 1 w Pszczynie, których do konkursu 
przygotowała pani Maria Koczy. Druga 
nagroda przypadła drużynie z Zespołu 
Szkół nr 3 – Gimnazjum nr 4 ze Skoczowa, 
czyli Małgorzacie Dańskiej i Ewelinie 
Łączyńskiej, które do konkursu przygoto-
wywały się pod kierunkiem pana Tomasza 
Szkudlińskiego. Trzecią nagrodę zdobyła 
drużyna z Wodzisławia Śląskiego, czyli 
Natalia Skubisz i Karolina Gemza, które 
piękno i bogactwo kultury i cywilizacji 
Belgii poznawały pod czujnym okiem pani 
Mireli Pogody.                                  (IM)

 Delegat Franck Pezza udzielił na-
szej Gazecie Ustrońskiej wywiadu, który 
przedstawimy w kolejnym nuemrze.

Jurorów i uczestników konkursu witała dyrektor G-2 J. Iskrzycka-Marianek.       Fot. M. Niemiec
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LATAWCOWE ZAWODY
Dzieci młodsze i te nieco starsze spot-

kały się na stadionie Kuźni, aby puszczać 
latawce. Pogoda tego dnia była wprost 
wymarzona na takie zajęcie – słońce, 
wiatr i ani jednej chmurki, która mo-
głaby wskazywać na deszcz. Wszyscy 
uczestnicy zawodów, przed oficjalnym 
ich rozpoczęciem, dopieszczali jeszcze 
swoje latawce, tak aby ładnie prezento-
wały się na tle nieba. Zanim wzbiły się 
w powietrze, zostały ocenione, a punkty 
przyznawano za kreatywność wykonania 
i konstrukcję. Jednak najwięcej punktów 
można było uzyskać właśnie za lot, dlate-
go każdy zawodnik starał się jak mógł, aby 
to jego latawiec poszybował jak najwyżej. 
A nie było to wcale takie łatwe, jakby się 
mogło wydawać. Nie wszystkie latawce 
chciały zaprezentować się w pełnej kra-
sie, wolały bardziej przyziemne warunki. 
Mimo dwóch prób, nie każdemu dziecku 
udało się puścić latawca. Niemniej, wszy-
scy dobrze się bawili, każdy też otrzymał 
drobne słodkości. 

Komisja w składzie: Ryszard Szym-
kiewicz, Paweł Chwastek i Katarzyna 
Rymanowska, po emocjonujących za-
wodach latawcowych, przyznała miejsca 

za poszczególne kategorie. Najpierw 
nagrodzono zawodników, którzy wyko-
nali latawce płaskie. I tak, w kategorii 
szkół podstawowych 1. miejsce zajęła 
Paulina Troszok z SP-2, która uzyskała 
w trakcie zawodów 138 punktów. Na 
2. miejscu uplasowała się Maria Maria-
nek z SP-2 z wynikiem 116 punktów.  
3 miejsce ex aequo przypadło Aleksandrze 
Tometczak i Angelice Tomiczek z SP-1, 
które dostały po 73 punkty. Na dalszych 
miejscach znaleźli się: Julia Gregorska  
z SP-2 (59 pkt.), Malwina Smyk z SP-2 
(58 pkt.), Julia Fuczyło z SP-2 (54 pkt.), 
Maja Grzybek z SP-1 (53 pkt.), Natalia 
Więcek z SP-1 (39 pkt.), Wiktoria Wierci-
groch z SP-2 (38 pkt.), Mikołaj Maksym-
czak z SP-2 (38 pkt.), Nikodem Pikul  
z SP-2 (35 pkt.), Jakub Dziwisz z SP-1 
(25 pkt.), Jakub Serwotka z SP-1 (24 pkt.)  
i Paulina Kujawa z SP-1 (13 pkt.). 

W kategorii szkół gimnazjalnych  
1. miejsce zajęła Oliwia Smyk z G-2  
z wynikiem 123 punktów. Na 2. miejscu 
znalazła się Agnieszka Wróblewska z G-1, 
która uzyskała 108 punktów, na 3. miejscu 
zaś - Martyna Legierska z G-2 z 72 punk-
tami. Na dalszych miejscach uplasowali 

się: Krzysztof Bułka z G-1 (57 pkt.), Na-
talia Żurek z G-1 (49 pkt.), Zuzanna Dro-
bisz z G-1 (35 pkt.), Aleksandra Sobczyk  
z G-1(34 pkt.), Szymon Seklecki z G-1 (22 
pkt.) i Eryk Lipowczan z G-1 (18 pkt.). 

Było również dwóch zawodników, 
którzy wykonali latawce skrzynkowe.  
1. miejsce uzyskała Paulina Troszok, 
której przyznano 108 punktów, 2. miejsce 
przypadło Filipowi Ziębie z G-2, który 
uzyskał 68 punktów. 

Jury przyznało również miejsca  
w klasyfikacji drużynowej, w skład której 
wchodziło czterech zawodników z danej 
szkoły z największą ilością punktów. Po 
zliczeniu wszystkich punktów 1. miejsce 
zajęła Szkoła Podstawowa nr 2, która 
zostawiła swoich rywali daleko w tyle 
uzyskując 421 punktów. 2 miejsce zdo-
było Gimnazjum nr 2 z 263 punktami. Na 
3. miejscu znalazło się Gimnazjum nr 1  
z 249 punktami, a na 4. miejscu - Szkoła 
Podstawowa nr 1 z 190 punktami. 

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc 
otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczo-
we ufundowane przez MDK „Prażaków-
ka”.                               Agnieszka Jarczyk

Wszyscy uczestnicy Miejskich Zawodów Latawcowych 2017.                         Fot. A. Jarczyk

Jak zawsze na początku czerwca w amfiteatrze słychać stukot 
młotków, dłut i warczenie pił. To rzeźbiarze już po raz siód-
my wyczarują z kloców drewna wspaniałe dzieła. Tym razem 
temat wskazuje, że w Parku Kuracyjnym zabeczą owce, za-
szczekają psy pasterskie, a nad całością czuwać będą pasterze, 
juhasi i bace. Wszystko zależeć będzie od inwencji, wyobraźni  
i pracy twórców. 

W poniedziałek, 12 czerwca rzeźby zostaną zamocowane na 
uprzednio przygotowanych miejscach w parku. I znowu będzie co 
podziwiać. Warto zatem zajrzeć do amfiteatru, który na ten czas 
zamieni się w stolarski warsztat.  Barbara Nawrotek-Żmijewska

VII MIĘDZYNARODOWY
PLENER RZEŹBIARSKI DAR

Ten latawiec, podobnie jak kilka innych, po-
czuł wiatr w... ogonie.               Fot. A. Jarczyk

10 artystów – w tym 5 z Czech i Słowacji – przez 5 dni tworzyć 
będzie swoje dzieła, a ich działania można oglądać na żywo  
w amfiteatrze od 5 do 9 czerwca. 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Polanie. 
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Dom Kultury „Kubiszówka” w Bielsku-
-Białej już po raz 19. zorganizował Re-
jonowy Konkurs Recytatorski „Słońce, 
słońce i życie”. 

Ustroń w kategorii uczniów klas I-
-III reprezentował Franciszek Chrapek, 
uczeń klasy drugiej ze Szkoły Podsta-
wowej nr 5 w Lipowcu. Franciszek 
kilka tygodni wcześniej w MDK „Pra-
żakówka” wygrał etap miejski kon-
kursu. Jak się okazało reprezentował 
nas w Bielsku-Białej bardzo udanie, bo  
w swojej kategorii wiekowej Franciszek 
zawody wygrał. Jest to duży sukces 
naszego ucznia tym bardziej, że w tego-
rocznej edycji konkursu jurorzy podkre-
ślali bardzo wysoki poziom artystyczny 
uczestników. Należy przypomnieć, że 
w ubiegłorocznej edycji tych zawo-
dów Franciszek jako uczeń klasy I zajął  
w Bielsku-Białej III miejsce.          (TP)

SŁONECZNY
RECYTATOR

wego zostali: w kategorii klas IV - Jakub 
Folwarczny, klas V - Łukasz Gogółka,  
a w kategorii klas VI - Jakub Dziwisz. Do 
konkursu przygotowywali uczniów na-
uczyciele matematyki: Katarzyna Bystroń 
i Jerzy Wrzecionko. Tegoroczny sukces 
naszych matematyków sprawił, że Pu-
char Dyrektora SP2 pozostaje już na stałe  
w „Jedynce”!

Dla Jakuba Dziwisza dzień 5 kwietnia był  
podwójnie szczęśliwy. Tego dnia ogłoszo-
no wyniki ostatniego etapu Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Matematyki 
i okazało się, że Jakub kolejny raz odniósł 
sukces i został laureatem tego konkur-
su! Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy  
z Matematyki organizowany jest przez 
Kuratorium Oświaty w Katowicach, a tytuł 
laureata jest najwyższym wyróżnieniem, 
jakie może uzyskać uczeń szkoły podsta-
wowej. Do udziału w tym konkursie Jaku-
ba przygotowywał nauczyciel matematyki 
Jerzy Wrzecionko.

Miesiąc maj przyniósł kolejne dobre wia-
domości. Ogłoszono wyniki międzynarodo-
wego konkursu „Kangur Matematyczny”,  
w którym nasi uczniowie zdobyli łącznie 
trzy wyniki bardzo dobre i dziewięć wy-
różnień.

Wynik bardzo dobry uzyskali: Mikołaj 
Łuka z kl. IIIa - opiekun H. Puchowska-
-Ryrych, Mikołaj Śliwka z kl. IVb i Łukasz 
Gogółka z kl. Va - opiekun K. Bystroń, 
natomiast wyróżnienie zdobyli: Konrad 
Sikora z kl. IIIb - opiekun M. Kosińska, 
Jakub Folwarczny z kl. IVb i Matylda 
Markiewicz z kl. IVb - opiekun K. Bystroń, 
Grzegorz Łazarz z kl. IVa - opiekun M. 
Herzyk, Kamil Sikora z kl. Vb - opiekun 
K. Bystroń, Dawid Marcol i Jakub Dziwisz 
z kl. VIb oraz Kamil Podżorski i Kinga 
Branc z kl. VIa - opiekun J. Wrzecionko.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

Dla uczniów Szkoły Podstawowej nr  
1 kolejny raz wiosna okazała się bardzo po-
myślna - szczególnie w dziedzinie matema-
tyki. W dniu 5 kwietnia 2017 r. w Klimatycz-
nej Szkole Podstawowej nr 2 w Ustroniu 
odbyła się IV edycja Miejskiego Konkursu 
„Mistrz rachunku pamięciowego o Puchar 
Dyrektora SP-2”. W konkursie tym każda  
z ustrońskich szkół wystawiła dziewię-
cioosobową drużynę - po trzech  uczniów  
z klas IV, V i VI. Każdy uczestnik konkursu  
w czasie 45 minut rozwiązywał samo-
dzielnie zadania, przy czym wszystkie 
obliczenia musiały być wykonane w pa-
mięci. Na zakończenie wyłoniono zarówno 
zwycięzców indywidualnych, jak i druży-
nowych. W tym roku szkolnym uczniowie 

naszej szkoły po raz trzeci z rzędu byli 
bezkonkurencyjni i uzyskali największą 
ilość punktów!

„Jedynkę” reprezentowała drużyna  
w składzie:
klasa IV:  1. Jakub Folwarczny – kl. IVb,
  2. Matylda Markiewicz – kl. IVb,
  3. Tymoteusz Greń – kl. IVb,
klasy  V:  1. Łukasz Gogółka – kl. Va,
  2. Patryk Kędzierski – kl. Va,
  3. Helena Szawłowska – kl. Va,
Klasy VI: 1. Jakub Dziwisz – kl. VIb,
  2. Dawid Marcol – kl. VIb,
  3. Kamil Podżorski – kl. VIa.

Oprócz sukcesu zespołowego nasi ucz-
niowie odnieśli też zwycięstwa indywi-
dualne. Mistrzami rachunku pamięcio-

MATEMATYCZNE SUKCESY 
„JEDYNKI”

Jakub Dziwisz, laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki.

Franciszek Chrapek zbiera laury.
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SMACZNIE I RODZINNIE

Dariusz Galeja, Krzysztof Bogaczewski, 
Sławomir Filek. 

Dzieci nie zwracały uwagi na to, co dzieje 
się w kąciku kulinarnym. Dla nich dużo 
bardziej atrakcyjne były tańce, zabawy ru-
chowe, konkursy i wielkie bańki mydlane. 
To wszystko zapewniała Agata Majewska, 
której udało się zachęcić do rywalizacji 
również rodziców dzieci oraz inne dorosłe 
osoby, które obecne były na rynku. Pomię-
dzy jedną a drugą zabawą na scenę zapra-
szano zwycięzców konkursów rozegranych 
w ramach I Spartakiady Dzielnic. 

Nagrody od organizatora - Stowarzy-
szenia „Wspólnie dla Ustronia” laureatom 
trzech pierwszych miejsc wręczała Aleksan-
dra Polak-Morkisz prezes Stowarzyszenia, 
wiceprzewodnicząca Rady Miasta Anna 
Rottermund radny Andrzej Szeja, Anna 
Sikora, jurorki konkursu historycznego - 
Bożena Kubień i Magdalena Herzyk. 

Voucher w wysokości 5 tys. zł - nagrodę 
od drugiego organizatora Miasta Ustroń, 
wręczył burmistrz Ireneusz Szarzec w to-
warzystwie przewodniczącego Rady Miasta 
Ustroń Artura Kluza. Odebrała ją Jolanta 
Cieślar, dyrektor Przedszkola nr 4 w Herma-
nicach, gdyż to właśnie ta dzielnica zwycię-
żyła w klasyfikacji generalnej Spartakiady. 

Jak powiedziała J. Cieślar, dzieci i perso-
nel przedszkola bardzo cieszą się z dodat-
kowych pieniędzy, które prawdopodobnie 
przeznaczone będą na urządzenia do zaba-
wy w ogródku. 

Zanim o godz. 15 rozpoczął się Festyn 
Rodzinny, rozstrzygnięto jeszcze jeden 
konkurs, ogłoszony w ramach Spartakiady 
Dzielnic, a mianowicie konkurs plastyczny. 

Obradowało Jury w składzie: Magda-
lena Lupinek z Muzeum Ustrońskiego, 
Monika Linert, reprezentantka „Wspólnie 
dla Ustronia” oraz przedstawiciel Kolei 
Linowej „Czantoria” Mateusz Tomiczek. 
Laureaci i wyróżnieni, którzy byli obecni 
na rynku, podchodzili po nagrody i upo-
minki. Zwyciężyła dziesięcioletnia Maria 
Witkowska ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w Polanie, 2 m. zajęła Helena Holeksa, a 3 
m. Natalia Kobiela z kl. 6 SP-3. Wszystkie 
prace rozwieszono na sznurach nad sceną 
i można było je podziwiać przez cały czas 
trwania konkursu.           Monika Niemiec

Składy drużyn siatkówki podawaliśmy w GU 
17/2017, a składy zespołów startujących w kon-
kursie historyczno-gwarowym w GU 20/2017. 
Poniżej piłkarze, którzy zdobyli pierwsze trzy 
miejsca w Turnieju Piłkarskich Szóstek: 

1. HERMANICE: Robert Skrzypczak, Patryk 
Pakuła, Dawid Siemienik, Dominik Pawlak, 
Kacper Cieślar, Jacek Filipiak, Artur Kluz, 
Marek Jaworski, Szymon Głowiński, Monika 
Goryczka, Michał Goryczka; 2. LIPOWIEC: 
Andżelika Jurecka, Karolina Wantulok, Michał 
Zając, Wojciech Chrapek, Marcin Marianek, 
Grzegorz Maryan, Dawid Maryan, Grzegorz 
Roman, Daniel Siemienik, Marcin Nowak, Grze-
gorz Marianek, Łukasz Nowak, 3. USTROŃ 
GÓRNY: Andrzej Bukowczan, Jan Zachar, 
Szymon Pietrzyk, Jakub Cieślar, Adrian Biłko, 
Maria Sudomir, Andrzej Siedlaczek, Krzysztof 
Tomiczek, Piotr Dudzik 

oraz najlepsi kucharze startujący w Konkur-
sie Kulinarnym: 1.USTROŃ GÓRNY: Kata-
rzyna Serafin, Adam Kajfosz, Remigiusz Ciupek, 
2. HERMANICE: Maria Jaworska, Anna 
Wloch, 3. LIPOWIEC: Małgorzata Kunc, 
Małgorzata Krysta, Aniela Puzoń.

Jak stwierdziła ustrońska biegaczka Anna 
Sikora mieszając na patelni, czynność ta 
może być zaliczona do treningu, bo wymaga 
mocnych mięśni i kondycji. Każda okazja 
jest dobra, żeby się poruszać, zalecane jest 
wciągnięcie brzucha i napięcie pośladków. 

Śledząc poczynania gotujących, dowie-
dzieliśmy się, że korzystano z klasycznego 
przepisu, a dla tych, którzy nie mieli tego 
dnia ochoty na jajecznicę, w dwóch kotłach 
gotowano kiełbasę. Wydawała ją Elżbieta 
Filek oraz radna Adriana Kwapisz-Pietrzyk, 
która podczas rozgrywania pierwszej dy-
scypliny Spartakiady – turnieju siatkówki, 

odniosła kontuzję nogi i nie mogła brać 
udziału w smażeniu. Mieszkańcy od razu 
wykorzystali okazję i przedstawiali sprawy 
dotyczące Ustronia Dolnego. Kiełbasy 
i jajecznicy wystarczyło dla wszystkich, 
bez względu na to, czy posiadali kupon i 
czy są mieszkańcami Ustronia. Razem z 
radnymi: Anną Rottermund, Arturem Klu-
zem, Krzysztofem Pokornym, Andrzejem 
Szeją, Piotrem Romanem jajecznicę smażyli 
inni członkowie Stowarzyszenia „Wspólnie 
dla Ustronia”, ich przyjaciele i członkowie 
rodzin, m.in. Anna Wloch (z KGW z Her-
manic), Irena Mleczko, Marek Mleczko, 

27 czerwca podczas Festynu Rodzinnego jajecznicy wystarczyło dla wszystkich.  Fot. M. Niemiec

Zwycięska drużyna piłkarska z Hermanic.                                                         Fot. M. Niemiec

Próbowaliśmy się dowiedzieć, według jakich kryteriów dobierano osoby do robienia 
jajecznicy. Sądząc po zadymieniu okolic patelni i temperaturze tam panującej, można 
by podejrzewać, że kucharzem zostaje się za karę. Jednak nie. Jak stwierdzili sami 
smażący, do pracy zgłosili się ci najbardziej pracowici. Na pewno musieli mieć spore 
umiejętności, ale też krzepę, bo wykorzystano 1200 jaj, 6 kilogramów boczku i 3 
kilogramy smalcu, a na dodatek miskę szczypiorku. 
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Pomysł się przyjął, co widać po licz-
bie gości. Do Galerii Rynek przychodzą 
rodziny, znajomi twórców, a także przed-
stawiciele władz samorządowych, choć 
wernisaże traktują bardziej towarzysko 
niż oficjalnie, bo też ich atmosfera jest 
niezobowiązująca, ale na swój sposób 
uroczysta. 

Nie ma jeszcze nazwy na comiesięczne  
wystawy urodzinowe. Propozycja, by spo-
tykać się na „miesięcznicach” nie spotkała 
się z entuzjastycznym przyjęciem, więc 
organizatorzy wciąż czekają na propo-
zycje. Jak zwał, tak zwał, ważne jest, że 
wernisaże cieszą się popularnością, ludzie 
się lepiej poznają, integrują, a główną 
bohaterką, z drugiej strony wspaniałą 
scenerią spotkań, jest sztuka. 

Do kolejnego wernisażu, który odbędzie 
się 14 czerwca oglądać można prace majo-

wych solenizantów, a są to grafiki i obrazy 
Anny Marcol oraz fotografie Andrzeja 
Georga i Marka Więcławka. 

Anna Marcol jak córa marnotrawna na 
powrót została przyjęta do „Brzimów” 
po dłuższej przerwie, kiedy to poświęciła 
się sprawom zawodowym - wydawnictwu 
Stowarzyszenia Biblijnego w Ustroniu. 

– Mam takie wrażenie, że jest tu bardzo 
mało moich rzeczy, ale tak to się dzieje, 
gdy pochłania nas praca. Malowaniu mo-
głam się poświęcić tylko w jakiś krótkich 
kradzionych chwilkach. Gdyby jednak 
ktoś chciał zobaczyć więcej moich prac, 
to zapraszam na swoją stronę internetową. 
Cieszę się, że otwarcie wystawy przypad-
ło właśnie na dzień 17 maja, bo właśnie 
dzisiaj mija 104. rocznica śmierci mojego 
taty i mogę mu tę wystawę zadedykować. 

Anna Marcol pokazała na wystawie 

m.in. ciekawe portrety Romów z Ukrainy, 
wykonane ołówkiem, który jest najuko-
chańszym narzędziem artystki. Marek 
Więcławek używa droższych narzędzi do 
pracy, a wybierając zdjęcia na wystawę, 
skupił się na pejzażach.

– Ja nie potrafię ani rysować, ani ma-
lować, ani ołówkiem, ani niczym innym. 
Nawet nie potrafię wycinać. Dali mi 
jednak aparat, to staram się robić jakieś 
zdjęcia. Do tego nie trzeba mieć talentu, 
tylko popatrzeć dokładnie na to, co Pan 
Bóg stworzył i to uwiecznić – powiedział 
bardzo krótko i skromnie ustroński foto-
grafik, ale nikt mu w temacie braku talentu 
nie uwierzył.

Na zdjęciach M. Więcławka można 
podziwiać piękno Ustronia i Beskidów,  
a Andrzej Georg zabrał gości w podróż na 
Bliski Wschód, bo na jego zdjęciach poka-
zana została Ziemia Święta i góra Synaj. 

– Wykonałem te zdjęcia podczas dwóch 
pobytów turystycznych, podkreślam tury-
stycznych, a nie pielgrzymek, bo mogli-
śmy swobodnie robić zdjęcia. Swobodnie 
jak swobodnie, moja żona bardzo tego nie 
lubi, więc właściwie robiłem je z ukrycia.

Bardzo skromni są członkowie „Brzi-
mów”, bo rzadko zdarza się, by zdjęcia  
zrobione z ukrycia robiły aż takie wraże-
nie na oglądających.        Monika Niemiec 

Coraz bliżej do Industriady, która odbędzie się już 10 czerwca. 
Patronem medialnym ustrońskiego wydarzenia jest oczywiście 
Gazeta Ustrońska, w której kolejnych numerach anonsujemy 
coraz to nowe punkty programu. Każdego roku w dniu Święta 
Szlaku pod wieczór zapraszamy na jego finałowe wydarzenie. 
Był już cesarz, były legendy motoryzacji, a tym razem o godz. 
18 w części skansenowej Muzeum Ustrońskiego zaproponujemy 

atrakcję pod nazwą „Muzyka starego silnika”. Tego wieczoru 
ożyją u nas zabytkowe maszyny przemysłowe i rolnicze, nie 
uruchamiane od ponad stu lat! Ponadto każdy będzie mógł czerpać 
rudę żelaza z prymitywnej sztolni oraz zobaczyć, jak przed wie-
kami wypalano żelazo w dymarkach. A wszystko to z muzyką na 
żywo oraz dowcipnym komentarzem Tadeusza Michalaka. Jakie 
jeszcze atrakcje czekają w tym dniu? W godz. 10-16 odbywać 
się będzie tradycyjny pokaz kucia wolnoręcznego, a od 11 do 17 
zapraszamy na warsztaty szkolne Zespołu Szkół Technicznych, 
gdzie prezentowana będzie praca młotów kuziennych pod hasłem 
„Symfonia dostojnych machin”. Od godz. 9 do 21 będzie okazja 
do zapoznania się  z nowymi wystawami oraz  instalacjami z uży-
ciem multimediów, przygotowanymi specjalnie na Industriadę, 
a także premierowym filmem „Rytm życia i pracy ustrońskiego 
robotnika” oraz animacją „Podróż przez dzieje ustrońskiego 
przemysłu”. Szczegółowy program Industriady w Ustroniu  
w kolejnym numerze Gazety Ustrońskiej.            Alicja Michałek

UKOCHANY OŁÓWEK  
I DWA  APARATY

Wernisaże w Galerii Rynek to dobra okazja do wielopokoleniowych spotkań i złożenia życzeń 
solenizantom. W maju przyjmowała je Anna Marcol oraz...                                  Fot. M. Niemiec

Stowarzyszenie Twórcze „Brzimy” organizuje w tym roku wystawy urodzinowe. Nowa 
inicjatywa ustrońskich artystów ma na celu zaktywizowanie członków, choć prezes 
„Brzimów” Kazimierz Heczko, jednocześnie właściciel Galerii Rynek, w której odbywają 
się urodziny twierdzi, że raczej chodziło o zaktywizowanie prezesa. 

... Andrzej Georg i Marek Więcławek.                                                            
    Fot. M. Niemiec
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Pogoda jeszcze niepewna, jednak zwie-
rzęta w Leśnym Parku Niespodzianek 
czują, że nadchodzą ciepłe, letnie dni. 
Dla futrzanych i opierzonych mieszkań-
ców tego nietypowego ogrodu zoolo-
gicznego to zastrzyk energii oraz chęć 
na zabawy. Widać już wśród zwierząt 
wiosenne pobudzenie, muflony, daniele  

i żubry wygrzewają się w słońcu. Jelenie  
i dziki spędzają coraz więcej czasu na zie-
lonych wybiegach. Z sokolarni i sowiarni 
dobiegają wesołe odgłosy. 

Leśny Park Niespodzianek to nie tylko 
zwierzęta, to także 14 ha porośniętych 
lasem bukowym, w którym można się 
schronić przed upałem i piekącym słoń-

WIOSNA W LEŚNYM PARKU 
NIESPODZIANEK

cem. Najmłodsze muflony na wolnym 
wybiegu pojawiły się pod koniec kwietnia, 
kiedy pogoda pozwoliła na ich narodziny. 

Można zobaczyć również młode dziki 
oraz świnki wietnamskie, które wesoło 
biegają ze swymi mamami. W połowie 
maja byliśmy świadkami narodzin ma-
lutkiego żubra, który jest bardzo uroczy. 
Ponia, żubrza mama z opieką i troską 
wychowuje swoje młode, które jest ży-
wym srebrem, biega po całej zagrodzie, a 
mama musi ciągle go przywoływać, aby 
maleństwu podczas wesołego hasania nic 
się nie stało. 

Zapraszamy do naszego ogrodu zoolo-
gicznego na obserwowanie tego cudow-
nego spektaklu wychowywania najmłod-
szego pokolenia naszych podopiecznych.        

Agnieszka Tomala

17 maja w Galerii Muflon - Sztuka 
dla Ciebie zostały wręczone nagrody  
w konkursie na najlepszy ekslibris/projekt 
ekslibrisu. Do 31 maja wystawę pokonkur-
sową będzie można oglądać w Galerii (tuż 
obok prac z wystawy „Światowy ekslibris 
- Najlepsi z najlepszych”), a w czerwcu  
w czytelni Biblioteki. Zapraszamy!

Jury w składzie: Irena Maliborska, Ja-
dwiga Podżorny( Muzeum „Zbiory Marii 
Skalickiej”), Jagoda Liszka (Galeria Mu-
flon - Sztuka dla Ciebie), Agnieszka Sza-
rzec (Wydział Promocji,Kultury, Sportu  
i Turystyki Urzędu Miasta Ustroń), Alek-
sandra Bury (Uniwersytet Śląski), Kazi-
mierz Heczko (Stowarzyszenie Twórcze 
„Brzimy”) przyznało następujące nagrody 
i wyróżnienia w konkursie na ekslibris. 

Projekt ekslibrisu: I. Natalia Więcek 
SP-1, I. Natalia Kobiela SP-3, II. Victoria 
Lewandowska SP-1, II. Nikola Michalik 
SP-3, III. Oliwier Rycko SP-1, III. Justyna 
Warzecha SP-3. Projekt ekslibrisu: I. Julia 
Kuć ZS-1 Wisła, I. Kornelia Wilczek SP-
6, II. Tymoteusz Pilch Wisła, II. Paulina 
Sablik SP-2, III. Aleksandra Tometczak 
SP-1, III. Kamil Podżorski SP-1.

Wyróżnienia: Marta Jurzykowska, Emi-

lia Juroszek, Michał Sztwiertnia, Alicja 
Pinkas, Maja Grzybek, Martyna Tetera, 
Mateusz Hubczyk, Karolina Macura, Maja 
Jurczok, Łukasz Korcz, Adrian Podejma, 
Hanna Morel, Kinga Branc, Weronika 
Trzaskacz, Wiktor Kozik, Patryk Siekierka, 

Olga Pokorny, Kamila Romańska, Hanna 
Cichocka, Krzysztof Kowalczyk, Radek 
Stojda, Kaja Wawrzyk, Julia Kocur, Pa-
trycja Jałowiczor, Anna Kubicius, Julia 
Greene.

Serdecznie dziękujemy dyrekcji ORW 
Muflon oraz wszystkim osobom, które 
nam pomogły w organizacji tego konkursu, 
szczególnie pani Ewie Liszce oraz panu 
Dariuszowi Gierdalowi.    Organizatorzy

NAJLEPSZY EKSLIBRIS

Fot. J. Jakóbczyk

                                         Fot. P. Przybyła
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BIBLIOTEKA     POLECA:

Krzysztof Piskorski 
„Cienioryt”

W portowym mieście połu-
dnia, Serivie, sześciu grandów 
walczy o wpływy trucizną, 
zdradą i stalą, małoletni król  
z trudem trzyma się przy wła-
dzy, a inkwizycja rośnie w siłę.

 Tempo opowieści spod zna-
ku płaszcza i szpady Aleksan-
dra Dumasa oraz tajemnice 
rodem z książek Arturo Pere-
za-Reverte podlane odrobiną 
fantasy – nic dziwnego, że 
Krzysztof Piskorski kreowany 
jest na nową gwiazdę polskiej 
fantastyki.

Monika Szwaja  
„Dupersznyty, 

czyli zapiski stanu 
Szwajowego”

 Zbiór mało znanych lub 
niepublikowanych felietonów, 
artykułów, wywiadów i wypo-
wiedzi nagle zmarłej autorki 
wielu bestsellerów. 

Książka opowiada o tym, 
jaki był świat Moniki Szwai, 
jak żyła, jak myślała i co ją 
kształtowało. Udziela również 
odpowiedzi na pytania, które 
miłośnik jej książek chciałby 
zadać, sa nie zdążył.

SPROSTOWANIE
W tekście „Ustroń w pigułce” na temat Turnieju Wiedzy  

o Ustroniu, opublikowanym w nr. 20 „Gazety Ustrońskiej” błędnie 
podałam imię i nazwisko uczestniczki z drużyny Hermanic, którą 
była Zofia Bojda. Za ten błąd przepraszam.    Agnieszka Jarczyk

ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA
Radnym przedstawiono również informację o organizacji roku 

szkolnego 2017/2018 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta. Przedstawiła je przewodnicząca Komisji Barbara 
Staniek-Siekierka. Po analizie sprawozdania z wykonania bu-
dżetu za rok 2016  komisja zanotowała: 

Dochody budżetu Miasta zostały wykonane w stosunku do 
planu po zmianach w 100,64%, co daje kwotę 77.328.885,66 zł 
w stosunku do planu, który wyniósł 76.835.117,93 zł. Dochody 
własne stanowią 60,74% wszystkich osiągniętych dochodów 
w 2016 r. Wydatki z budżetu zostały wykonane w stosunku do 
planu po zmianach w 87,70%, co daje kwotę 74.882.489,35 zł  
w stosunku do planu, który wynosił 85.361.219,68 zł. W struktu-
rze wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 82,2%, wydatki 
majątkowe wynoszą 17,8%. Wydatki majątkowe na realizację 
inwestycji - 81 zadań zaplanowanych na łączną kwotę 18,9 mln 
zł, 93 zostały wykonane na kwotę 13,3 mln zł. Pomimo realizacji 
wielu inwestycji przy jednoczesnym utrzymaniu bieżącego funk-
cjonowania Miasta i zachowaniu rzetelności płatniczej uzyskano 
wolne środki w wys. 13,3 mln zł. Łączne zadłużenie Miasta na 
dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiło 23.409.946,37 zł.

Oceniając wykonanie budżetu pod kątem celowości i gospo-
darności, po zapoznaniu się z uchwałą nr 4200/I/58/2017 z dnia 
23 marca 2017 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisja 
Rewizyjna pozytywnie opiniuje przedłożone przez Burmistrza 
Miasta sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 
2016 rok. 

Komisja Rewizyjna otrzymała również informację o stanie 
mienia komunalnego Miasta Ustroń za rok 2016. majątek 
trwały Miasta Ustroń wg wartości księgowej wynosi na dzień 
31.12.2016 r. - 118.153.820,51 zł netto. W porównaniu z rokiem 
2015 jego wartość wzrosła o 5.878.426,67 zł. Zrealizowane 
dochody z mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r. wynio-
sły 2.104.666,94 zł. Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym 
jednogłośnie opowiedziała się za wnioskiem o udzielenie abso-
lutorium za rok 2016 Burmistrzowi Miasta Ustroń. 

W protokole z posiedzenia Komisji czytamy również, że jej 
członkowie zapoznali się z opinią RIO na temat sprawozdania  
z realizacji budżetu za rok 2016, a opinia ta była pozytywna. 
W treści uzasadnienia były jednak uwagi, że dochody z opłat 
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych muszą być 
przeznaczone na cele określone w przedmiotowej ustawie, 

zaznaczono jednocześnie, że sukcesywnie wzrasta kwota za-
dłużenia miasta. 

W protokole Komisji Rewizyjnej czytamy, że jednogłośnie 
zdecydowano o skierowaniu do przewodniczącego Rady Miasta 
Ustroń wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi. 

Radni udzielili absolutorium jednogłośnie i w sali sesyjnej 
rozległy się oklaski. 

INNE UCHWAŁY
Podczas ostatnich obrad podjęto również uchwały w sprawach:
- udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Cieszyńskiemu  

w związku z budową chodnika przy ul. Wiejskiej, 
- udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Cieszyńskiemu  

w związku z modernizacją ul. Furmańskiej,
- przystąpienia do opracowania miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu  
w rejonie ul. Równica, na działkach nr: 3985/44, 3985/1 6, 3985/1 
7 , 3985118, 3985/19, 3985/54 i 3985/56,

- ogłoszenia jednolitego tekstu w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina 
Ustroń, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz usta-
lenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

- przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Ustroń,

- przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji celowej na usunięcie  
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta 
Ustroń.                                                                 Monika Niemiec 

ABSOLUTORIUM 
I  MIESZKANIA

(cd. ze str. 7)

FESTYN W JASZOWCU
Stowarzyszenie Jaszowiec organizuje Festyn Wiankowy, który 

odbędzie się 3 czerwca na terenie OW „Kolejarz”. Już od godziny 
9:00 będą trwały zapisy oraz bieg rodzinny z okazji Dnia Dziecka. 
Następnie, uczestnicy będą mogli pobiec w biegu rodzinnym  
z cyklu „Rodzinny Jaszowiec”. Od 14:00 zorganizowany zostanie 
grill w zbójnickiej wiosce oraz przejście korowodu wiankowego 
spod SP-3. Później podsumowane zostaną wyniki z porannych 
biegów oraz będzie rozstrzygnięty konkurs wiankowy. Od 15:30 
odbędą się koncerty Iluzji, Supersonicu oraz The Blues Experien-
ce. Od 19:00 będzie można bawić się przy muzyce serwowanej 
przez DJ’a. 
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Przy ustrońskim stole

USTRONIU

W dawnym

Jeśli o jedzenie chodzi, cóż może bardziej kojarzyć się 
z Dniem Dziecka, niż bezkarne i beztroskie objadanie się 
lodami? Zwłaszcza, jeśli pogoda jest akurat taka, jaka na 
początku czerwca być powinna. W podobnych okolicz-
nościach taki wybór wydaje się podwójnie uzasadniony. 
To również doskonały pretekst, zwłaszcza jeśli przepis 
jest tak prosty, że również dziecko doskonale sobie  
z nim poradzi. A ci, którzy dziećmi już nie są, 
z pewnością będą równie zachwyceni 
jak ja, kiedy odkryłam, że pyszne lody 
można zrobić znajdując akurat wol-
ny kwadrans wśród codziennych 
obowiązków i to w taki sposób, 
aby były przy okazji nieprzesadnie 
kaloryczne oraz zdrowe.

Podstawę takich lodów stano-
wią najzwyklejsze banany. Można 
śmiało wykorzystać takie, które leżą 
w kuchni już nieco zbyt długo i zdążyły 
ściemnieć – te, mimo nieładnego wyglądu, 
są najsłodsze i mają najintensywniejszy smak. 
Banany obieramy ze skórki, kroimy na kawałki i w foliowej 
torebce wkładamy do zamrażalnika na przynajmniej trzy 
godziny. To jedyny moment w trakcie realizacji tego prze-
pisu, kiedy potrzebujemy odrobiny cierpliwości, dlatego 
jeśli ktoś przeczuwa, że w ciągu nadchodzących ciepłych 
dni może potrzebować błyskawicznych lodów naprawdę 
błyskawicznie niech z wyprzedzeniem przygotuje zapasy  
i korzysta w razie potrzeby. 

Zamrożone banany umieszczamy w kielichu blendera 
albo w misce – na jedną porcję lodów potrzebujemy mniej 
więcej dwóch sztuk. Jeśli leżały w zamrażalniku na tyle 
długo, by zamarznąć na kość, dajemy im kilka minut by 
zmiękły, ale nie rozmroziły się zupełnie. Dodajemy do nich 

kilka łyżek mleka kokosowego, lub innego, kokosowe nadaje 
jednak lodom przyjemnej kremowej konsystencji i delikat-
nego posmaku. Blendujemy bądź miksujemy na gładką, kre-
mową masę, ewentualnie słodzimy miodem (pasuje też syrop 
klonowy czy pokrojone suszone daktyle; nie zabronię użyć 
cukru, ale wtedy nie będzie już tak bezkarnie i zdrowo). Naj-

lepiej spróbować najpierw wersji niedosładzanej, może 
się bowiem okazać, że wcale dosładzać nie 

trzeba. Jeśli ktoś jest koneserem bananów, 
może zjeść lody w tej podstawowej for-

mie, ale warto je również urozmaicić.  
W sezonie najlepszym dodatkiem 
są świeże owoce – świetnie spraw-
dzają się truskawki, maliny i inne 
owoce jagodowe, pojedynczo lub  
w mieszance, a także miękkie, soczy-

ste brzoskwinie i morele. Najlepiej 
korzystać z tego, co jest aktualnie 

dojrzałe i najsmaczniejsze. Lody będą 
bardziej odświeżające i ciekawsze w smaku 

jeśli zamiast mleka użyjemy soku z dowolnych 
cytrusów (albo dodamy startej skórki) i dorzucimy odrobinę 
świeżej mięty. Dla tych, którzy za lodami owocowymi nie 
przepadają są też inne opcje – równie dobrze do mrożonego 
banana można dodać kilka łyżek kakao lub masła z dowol-
nych orzechów, przyprawy takie jak wanilia lub cynamon. 
Do zmiksowanej już masy można domieszać orzechy, ba-
kalie, musli, kawałki czekolady czy pokruszone herbatniki. 
Samo eksperymentowanie ze składnikami i smakami może 
okazać się dobrą zabawą.

A w efekcie otrzymujemy lody, które nie dość, że smaczne, są 
również znacznie zdrowsze i mniej tuczące od tradycyjnych. 
Co oznacza, że można śmiało nałożyć sobie dodatkową por-
cję, oczywiście zakładając, że coś jeszcze zostało. Ewa Depta  
   

Dawny Ustroń nie musi być 
nudny. Wiedzą o tym dzieci, 
które odwiedzają Muzeum 
Ustrońskie ze swoimi rodzi-
cami lub podczas lekcji mu-
zealnych. Najmłodsi są mile 
widziani w placówce przy ul. 
Hutniczej, specjalnie dla nich 
powstały filmy o hutnictwie,  
kuźnictwie oraz o ustrońskich 
legendach. Zainteresowaniem 
wśród milusińskich cieszą się 
maszyny w muzealnym skanse-
nie, ale najciekawsza dla dzieci 
jest wystawa dawnych zaba-
wek, głównie dlatego, że można 
sprawdzić jak działają ekspona-
ty, a nawet pobawić się nimi. Na 
zdjęciu obok kilka lalek z boga-
tej muzealnej kolekcji.  (mn) 
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Już od piątku szczęśliwi posiadacze 
syren integrowali się i rozmawiali na 
temat wspólnych zainteresowań, a szcze-
gólnie jednego - małego, stylowego autka.  
W tym roku mieli co świętować, bowiem 
to już 60 lat od momentu rozpoczęcia jego 
produkcji.  

– Syrena to jedyny stuprocentowo pol-
ski samochód, więcej tego typu aut nie 
było produkowanych seryjnie. No, może 
jeszcze Mikrus, ale to była wersja prototy-
powa. Syrena miała zmotoryzować Polskę 
i faktycznie, dużo ludzi ją miało. A w tej 
chwili są osoby, które ją odbudowują lub 
odkupują w stanie dobrym lub bardzo 
dobrym. Spośród tych ludzi wyszła taka 
inicjatywa, aby spotykać się w formie 
takiego rajdu i dzielić tą wspólną pasją. 
Jest to jedyny taki zlot samochodów marki 
Syrena w Polsce. – mówi Lech Bekierz, 
organizator III Śląskiego Zlotu Syren. – 
Początkowo spotykaliśmy się w gronie 

przyjaciół. Pewnego dnia, podczas grilla, 
wyszła taka myśl, żeby te spotkania mia-
ły charakter bardziej ogólnopolski. I tak  
w tym roku jest to już jedenasta taka 
impreza. Mamy tu 42 syreny, 110 uczest-
ników w przedziale wiekowym od 1. 
miesiąca do 70. roku życia. Jak widać, jest 
z nami kilka pokoleń. Młodzież zaraża się 
tą syreniarską pasją od swoich rodziców  
i dziadków, wzrasta wśród zapachu mikso-
lu i specyficznego dźwięku syreny.

Mój rozmówca chwilę musiał się zasta-
nowić, gdy spytałam go, czym dla niego 
jest syrena, bo to, że jest ona czymś więcej 
niż tylko autem, było oczywiste. 

– Syrena to sentyment, sympatia, chciał-
bym powiedzieć, że nawet kochanka, 
o którą żona nie jest zazdrosna. Jest to 
pojazd, z którym wiąże się styl życia, 
który dowiezie każdego na każdy koniec 
Polski, wbrew pozorom mało awaryjny – 
stwierdza Bekierz. – Wiem, krążą mity na 

temat dużej awaryjności tego samochodu, 
ale to tylko mity. Przyjechali do nas ludzie 
z Elbląga, z Kwidzynia, z Sulechowa,  
z Warszawy, którzy bardzo sobie chwalą 
jazdę syreną. Oczywiście są także osoby 
z Bielska-Białej, Żywca, Katowic czy 
Rudy Śląskiej. Jednym słowem, Polacy 
z różnych zakątków kraju przyłączyli się 
do tej imprezy. 

W tym roku obchodzone jest 60-lecie 
rozpoczęcia produkcji syren. Z tej okazji 
Zaplanowano rajd turystyczny wg itine-
rera strzałkowego, który rozpoczął się 
w Ustroniu przy „Jaworze”, a kończył 
w Cieszynie na rynku. Drugi etap tego 
rajdu to powrót do Ustronia z Cieszyna. 
Podczas przejazdu uczestnicy musieli 
odpowiedzieć na przygotowane pytania 
i wykonać określone zadania. Atrakcją 
dla samych uczestników było zwiedza-
nie Cieszyna, a w Ustroniu była jeszcze 
dodatkowa, czyli znalezienie jadłodajni, 
w której sympatycy syrenek jedli obiad. 
Biorąc pod uwagę fakt, że była to sobota, 
duży ruch, a trzeba było znaleźć miejsce 
do zaparkowania i później jadłodajnię przy 
ograniczonym czasie, wszyscy kierowcy 
mieli co robić.             Agnieszka Jarczyk

W ostatni weekend w Ustroniu Jaszowcu zebrali się sympatycy jedynego w swoim 
rodzaju auta – syreny, aby wspólnie spędzić czas i dzielić się swoją motoryzacyjną 
pasją. 

KOCHANKA NA CZTERECH KÓŁKACH

NA BIEGU
Do dramatycznego wypadku doszło na 

ustrońskim targowisku w poniedziałek, 29 
maja około godziny 9:00. 57-letnia miesz-
kanka Goleszowa, handlująca na targo-
wisku, chciała podłączyć swój telefon do 
ładowarki w samochodzie. Aby ładowarka 
zadziałała, musiała włączyć stacyjkę. Po 
przekręceniu kluczyka samochód ruszył 
do przodu - jak się okazało, zostawiony 
był na biegu. W tym momencie przed 
maską auta przechodziła 87-letnia kobieta, 
która samochodem została przygwoż-
dżona do straganu. Na miejsce wezwano 
karetkę, policję oraz śmigłowiec, który 
przetransportował kobietę do szpitala  
w Sosnowcu. Poszkodowana ma zmiaż-
dżone nogi, jest w ciężkim stanie.            (aj)Fot. W. Herda
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Juniorzy MKSu Ustroń, po zdobyciu dru-
giego miejsca w województwie, zakończyli 
swój sezon w lutym. Dla większości z nich 
był to ostatni sezon w barwach ustrońskiej 
drużyny, ponieważ kończą oni wiek juniora  
i większość z nich wybiera się na studia. W ciągu 
sześciu lat swojego grania w MKSie zdobyli 
dla Ustronia dwa Mistrzostwa Województwa, 
dwa razy srebrne, a raz brązowe medale i zna-
leźli się w 16 najlepszych zespołach w Polsce.  
W maju swoje rozgrywki zakończyli również 
ich młodsi koledzy. 

Sezon zakończyły dwie młodsze drużyny: 
drużyna młodzików młodszych oraz drużyna 
chłopców – opowiada trener Piotr Bejnar. – Był 
to sezon bardzo udany. Obie drużyny dopie-
ro zaczynają swoją karierę. Młodzicy młodsi  
w 10 zespołowej lidze wojewódzkiej zajęli 4. 
miejsce. Jest to dobry wynik. Drużyna chłop-
ców zdobyła podobnie jak w roku ubiegłym 
brązowy medal w województwie, a niewiele 
zabrakło do srebrnego. Jest to ogromny suk-
ces tych młodych chłopców. Także trzeba być 
niezwykle z nich zadowolonym , bo już zdoby-
wają medale, a dopiero zaczynają swoją karierę  
i mam nadzieję, że pójdą drogą starszych, bardzo 
utytułowanych już kolegów, którzy odchodzą 
na studia.

Chłopcy zajęli 3. miejsce w lidze woje-
wódzkiej. Wygrali oni 11 spotkań, 4 przegrali  
i w jednym spotkaniu dzielili się punktami 
ze swoimi rywalami. Najlepszymi strzelcami 
zespołu byli: Aleksander Bejnar, kapitan ze-
społu – 116 bramek, Patryk Siekierka – 74, 
Ignacy Jaworski – 61. Oprócz nich w drużynie 
występowali też: Jakub Dziwisz, Piotr Gawlas, 
Aleksander Kowalczuk, Łukasz Szczęsny, Ni-
kodem Olszowski, Dawid Oliwka, Maksymilian 
Chłopecki, Łukasz Gogółka, Maciej Darowski, 

Kamil Podżorski, Kacper Ciemała, Maciej Try-
buła, Bartosz Mrowiec, Piotr Szturc, Karol Gier-
czak. Dużym sukcesem był też udział w XXXVII 
Międzynarodowym Turnieju Lajkonik Cup 2017, 
który odbywał się w dniach 22-25 kwietnia  
w Krakowie. Nasza drużyna w tym renomo-
wanym turnieju rozegrała 6 spotkań, z czego  
3 wygrała i 3 przegrała. Takie wyniki dały pod-
opiecznym Piotra Bejnara bardzo dobre 6 miejsce 
na 16 zespołów w tej kategorii wiekowej. – Laj-
konik Cup to największy turniej młodzieżowy  
w Polsce. – relacjonuje trener Piotr Bejnar – Jest 
on rozgrywany w 3 kategoriach wiekowych 
chłopców i dziewcząt. Turniej liczy prawie 1500 
uczestników, odbywa się na 6 halach i stoi na bar-
dzo wysokim poziomie sportowym i organizacyj-
nym. Przed nami w tabeli były tylko utytułowane 
zespoły z Krakowa, Kielc i zwycięzcy z Mińska. 
Rozegraliśmy tam 6 bardzo dobrych spotkań  
i byliśmy w czołówce tego turnieju.

Młodzicy młodsi w lidze wojewódzkiej zajęli 
4. miejsce. Wygrali oni 10 spotkań, 7 przegrali 
i raz zremisowali. Z tej drużyny na największe 
pochwały zasługują: Piotr Matula – 126 bramek, 
Adrian Borkała – 118, Dawid Miklusiak – 50 oraz 
bramkarz Szymon Śliwka.

W klubie bardzo dobrze wiedzą, że nie można 
spocząć na laurach, tylko w dalszym ciągu należy 
systematycznie pracować z młodzieżą. Na po-
czątku czerwca młodzi szczypiorniści pojadą na 
kolejny znany i renomowany turniej – Świdnica 
Cup. MKS Ustroń zamierza też od przyszłego 
roku rozpocząć treningi dla chłopców z 4. i 5. 
klasy oraz rozpocząć pracę z dziewczynami, 
które być może po raz pierwszy będą zgłoszone 
do rozgrywek ligowych.      Arkadiusz Czapek

22/2017/4/R

KONIEC SEZONU MKS

1 SPR Pogoń 1945 Zabrze  36  668:229
2 UKS 31 Rokitnica Zabrze 30  647:345
3 MUKS Zagłębie ZSO-14 Sosnowiec 30  562:387
4 MKS Ustroń  21  553:463
5 MKS Zryw Chorzów  20  472:465
6 UKS MOSM Bytom  18  561:564
7 MKS Olimpia Piekary Śląskie 10  445:503
8 KS Viret CMC Zawiercie  9  391:525
9 MUKS Siódemka Mysłowice 6  314:660
10 UKS Imperium Katowice 0  226:704

Liga Wojewódzka Młodzików Młodszych

1 SPR Pogoń 1945 Zabrze  31  389:210
2 MKS Zryw Chorzów  25  379:278
3 MKS Ustroń  23  347:259
4 KS Viret CMC Zawiercie  18  357:281
5 MUKS Siódemka Mysłowice 15  325:306
6 SPR Grunwald Ruda Śląska 14  298:313
7 MUKS Zagłębie ZSO-14 Sosnowiec 12  324:331
8 UKS Romi Jastrzębie  5  198:431
9 MKS Siemion ZS-4 Siemianowice Śl. 1  172:395

Liga Wojewódzka Chłopców



18   Gazeta Ustrońska                                                                                                1 czerwca 2017 r. 

FESTIWAL [NO NAME] 
Co sądzisz o życiu kulturalnym w naszym rejonie? Chciałbyś 

coś zmienić? Myślę, że mogłoby być więcej koncertów, występów 
młodych kapel. Szkoda, że nie ma klubów muzycznych. Brakuje nam 
miejsc, w których moglibyśmy się pokazywać. Większość zespołów 
musi jeździć do innych miast, takich jak Bielsko-Biała, Skoczów 
czy dalej, żeby móc coś osiągnąć i pokazać się. I myślę, że ludzie 
też są jacyś przeciwni tej muzyce, mało kto wie cokolwiek o na-
szym graniu, ale jak tylko usłyszy, co gramy, od razu krytykuje nas  
i spisuje na straty. 

USTROŃSKI PRL
Na zakończenie 
Pomimo politycznych i gospodarczych zawirowań okresu PRL, 

a więc także i czasowego zahamowania rozwoju Zawodzia, można 
chyba pokusić się o stwierdzenie, że mieszkańcy Ustronia nie zmar-
nowali tego czasu. Starali się wykorzystać szansę jaką stworzyły 
rozpoczęte w mieście mniej lub bardziej chybione inwestycje. Choć 
bilans PRL do pozytywnych nie należy, rozwój Ustronia nie przypo-
minał gwałtownych skoków i zakrętów, lecz był kontynuacją dokonań 
poprzedników, godząc przy tym wiele, nie tylko uzdrowiskowo-wcza-
sowych funkcji. Podobnie jak przed 1939 r., było więc i uzdrowisko 
i kuźnia, byli robotnicy, rolnicy i wczasowicze. Jedni mieli pretensje 
o pnące się do góry na tle pasma Czantorii wieżowce, inni mieli 
gdzie mieszkać. Statystycznie przybywało przyjezdnych, ubywało 
miejscowych, zmieniły się stosunki wyznaniowe. Ustroń wchłonął 
jednak i pogodził wiele na pierwszy rzut oka wykluczających się racji. 

KRÓLESTWO PIĘKNOTEK 
Otwarcie wystawy kobiecych ciuszków i akcesoriów nie mogło 

obejść się bez wspomnień tych, które swego czasu brylowały na 
potańcówkach czy przyjęciach, specjalistek od szyku i wdzięku. 
Panie z sentymentem wracały ku minionym balom (ekskluzywny Bal 
Myśliwski z dziczyzną do konsumpcji lub wygrania, zabawy harcer-
skie, szkolne), festynom, dansingom... do fokstrotów i charlestonów... 
do szałowych na owe czasy toalet lub skromnych, acz pomysłowych 
przebrań na bal maskowy... do amatorskich przedstawień... do 
miejscowych ślicznotek oraz przyjezdnych z wielkiego świata... do 
swoich towarzyskich wzlotów i zabawnych gaf... O tę retrospektywę 
zadbały Bronisława Danel, Halina Kojma i Czesława Kotulska, lecz 
głównie Lidia Troszok: - Przychodzi babcia do spowiedzi i mówi: 
Zgrzeszyłam. Ksiądz na to: Babciu, w tym wieku!... A babcia: Nieee, 
dawno temu, ale to tak miło wspominać – zażartowała. Wybrała: (ed)

www.ustron.pl

10 lat temu

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

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

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.

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

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

Przeprowadzki+ekipa.Usługi trans-
portowe.601-478-108.

Spawanie, klejenie plastików. 
Ustroń ul. Obrzeżna 9. 501-444-524

Sprzedam mieszkanie M4 (53,5m2) 10 
piętro. Osiedle Manhatan. Cena 199 
tyś.zł, do negocjacji. 663-580-204.

Pokój do wynajęcia na długi okres, 
mogą być renciści. 33-854-51-16, 
721-922-920.

OKAZJA. Drzwi zewnętrzne, we-
wnętrzne, okna PCV, brama gara-
żowa, ościeżnice, nowe sprzedam. 
500-116-125.

3ha łąki do wykoszenia. 33-854-
55-61.

Mieszkanie nowe, urządzone, sprze-
dam. 515-286-714.

Działkę słoneczną na ogródkach 
działkowych w Ustroniu sprzedam. 
693-702-657. 

Sklep internetowy Baboshka,  
z produktami  handmade, poszukuje 
osoby do pomocy przy prostych pra-
cach manualnych. Kontakt:Ustroń, 
tel.600-961-503 lub zuzaci@gmail.
com.

Poszukuję pracy jako opiekunka 
osoby starszej. Jestem dyspozy-
cyjna, mam duże doświadczenie, 
cierpliwość i zrozumienie dla se-
niora. Pomogę też w utrzymaniu 
czystości w mieszkaniu, zrobię 
zakupy, przygotuję posiłki. Więcej 
informacji pod tel. 508-432-818.

3 VI 15.00 Dzieci Dzieciom, Dzieci Rodzicom – występ dzieci  
   z ustrońskich przedszkoli i szkół podstawowych, 
   amfiteatr
3 VI 15.00 Spotkanie integracyjne Uniwersytetu Trzeciego 
   Wieku, ul. Sportowa 21
3 VI 16.00 Festyn Zielonoświątkowy przy rzece Wiśle, rejon 
   baru „Pod Beczką” 
3 - 4 VI  Dzień Dziecka - zwierzaki dzieciom, kolej linowa  
   Czantoria
4 VI 8.30 XXI Rodzinny Rajd Rowerowy, start rynek
4 VI 12.00 II Śląski Zjazd Mustangów, rynek
5 VI 17.00 Zebranie mieszkańców Zawodzia, sala sesyjna 
   Urzędu Miasta
5 - 9 VI  VII międzynarodowy Plener Rzeźbiarski DAR
6 VI 10.00 Konkurs Ekologiczny, MDK „Prażakówka”
6 VI 17.00 Otwarcie wystawy „EKSLIBRIS CYFROWY -  
   niezwykła sztuka Krzysztofa Marka Bąka”,  
   Muzeum Marii Skalickiej

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE

Nic tylko praca i praca...,                                           Fot. M. Niemiec

*  *  *

*  *  *

... ale w nagrodę zdjęcie z Ustroniaczkiem.                 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) szkodnik drzew, 8) wynik dzielenia,  
9) efekt pracy architekta, 10) eskorta – świta, 12) rodzaj 
tkaniny, 14) szybka akcja po akcji rywala, 15) parzy  
w morzu, 16) bez grosza przy duszy, 19) jedność – zgo-
da, 22) imię żeńskie, 23) pierwsza skibka z bochenka 
chleba, 24) skórzane naczynie na wodę.
PIONOWO: 2) stolica (do tego roku) polskiej piosenki, 
3) ustrońska dzielnica, 4) ogon lisa, 5) polowanie w te-
renie, 6) rodzaj kurtki, 7) wśród literatów, 11) bajkowy 
nakrywa się, 13) mówi za szefa, 17) piękny kwiat ogro-
dowy, 18) nad zlewem, 20) kochanka cesarza Nerona, 
21) koń czystej krwi.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter  
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwią-
zania oczekujemy do 9 czerwca.

 Rozwiązanie Krzyżówki z nr 20

SPARTAKIADA DZIELNIC

Nagrodę w wys. 50 zł otrzymuje: Mariusz Okruta 
  z Cieszyna, ul. stokrotek. Zapraszamy do redakcji.

 
1-2.06    Lawenda     ul. Skoczowska 137   tel. 855-10-14
3-4.06    Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1    tel. 856-11-93
5-6.06    Centrum     ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
7-8.06    Pod Najadą     ul. 3 Maja 13   tel. 854-24-59
9-10.06   Centrum     ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
11-12.06  Na Szlaku     ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73

Dyżur w godzinach 8.00-23.00.

DYŻURY APTEK

Aleksandra Tometczak, kl. 6 SP-1.

KSIĄŻKA DLA KRZYŻÓWKOWICZÓW  - W książce Aliny Wieja „Być mądrą mamą”, każda mama znajdzie zachęcenie do cieszenia 
się wszystkimi chwilami spędzonymi ze swoimi dziećmi. Autorka pokazuje, jak nie zmarnować żadnego cennego okresu życia dziecka, nawet jeśli 
jest już ono dorosłym człowiekiem, i ma swoją własną rodzinę. Więcej na stronie: www.koinonia.org.pl

Nie taki dawny Ustroń.                                                Fot. W. Suchta

W związku z XXI Rodzinnym Rajdem Rowerowym w godz. 
9.00 – 9.40 oraz 11.30 – 12.00 mogą wystąpić utrudnienia  
w ruchu drogowym na Al. Legionów oraz ulicach: Grażyńskiego, 
Wczasowej i Polańskiej ze względu na peleton rowerzystów. 

UTRUDNIENIA W RUCHU

Odbyło się pierwsze spotkanie robocze Stowarzyszenia 
Ustrońskie Dożynki, które przygotowuje obchody święta plonów 
w naszym mieście. W obradach brali udział członkowie Stowa-
rzyszenia, rolnicy, osoby zajmujące się organizacją korowodu 
i obrzędu dożynkowego w amfiteatrze. Były pewne propozycje 
zmian, np. dotyczące terminu, jednak wszystko wskazuje na to, 
że tegoroczne Ustrońskie Dożynki będą przebiegać tradycyjnie.

DOŻYNKI TRADYCYJNIE
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W środę 24 maja piłkarze Kuźni wy-
brali się na zaległy mecz do Leśnej. 
Raczej było pewne, że jadą po 3 punk-
ty i rzeczywiście od początku meczu 
przeważali na boisku. Festiwal bramek 

rozpoczął w 25 min. Michał Pietraczyk, 
kontynuował w 33 min. Tomasz Czyż,  
a w drugiej połowie kolejno umieszczali 
piłkę w siatce: Konrad Pala, Robert Ma-
dzia i Adrian Sikora. 

FESTIWAL I REMIS
Na stadionie Kuźni trwa budowa trybun.                                                           Fot. M. Niemiec

1 KS Kuźnia Ustroń 66 83:14 
2 Wisła 63 86:27 
3 Bestwina 49 46:26 
4 Żywiec 48 58:30 
5 Czechowice 47 59:33 
6 Dankowice 41 56:59 
7 Żabnica 40 60:63 
8 Koszarawa 36 44:39 
9 Chybie 36 50:48 
10 Drogomyśl 36 50:55 
11 Wilkowice 30 34:55 
12 Pruchna 27 28:50 
13 Zebrzydowice 19 34:62 
14 Pietrzykowice 18 22:50 
15 Leśna 18 25:66 
16 Cisiec 9 24:82 

LKS LEŚNA – KS KUŹNIA USTROŃ 0:5 (0:2)

20 maja na skoczni narciarskiej im.  
A. Małysza odbyło się uroczyste zakoń-
czenie Śląskiej Ligi Dzieci i Młodzieży  
w narciarstwie alpejskim. Wręczono 
puchary i nagrody dla zwycięzców po-
szczególnych kategorii oraz najlepszych 
klubów i szkół. Reprezentanci SP-2  
w Ustroniu zdobyli łącznie 941 pkt,  
a tym samym trzecie miejsce wśród 134 
konkurujących szkół. 

PUCHARY
DLA 

NARCIARZY

Młodzi narciarze z SP-2. Od lewej stoją: Kamila Wojciech, Julia Green,Weronika Pokorny, 
Michał Sobolewski, Kacper Green, Mikołaj Heczko.

PASJONAT DANKOWICE – KS KUŹNIA USTROŃ 3:3 (0:1)

W sobotę 28 maja w meczu wyjaz-
dowym z Pasjonatem nie poszło już tak 
gładko, choć liczono na kolejne trzy 
punkty, by zwiększyć przewagę nad wice-
liderem - Wisłą. Wprawdzie już w 20 min 
Łukasz Błasiak strzelił bramkę, ale aż do 
drugiej połowy piłka nie trafiła do siatki 
ani gości, ani gospodarzy. Parcie jednak 

było wielkie i wystarczyła chwila nie-
uwagi ustrońskiej obrony, by przeciwnik 
z Dankowic wyrównał w 59 i poprawił  
w 60 min. 9 minut później było już 3:1 dla 
Dankowic. Mobilizacja Kuźni przyniosła 
skutek, bo do wyrównania doprowadzili 
Michał Pszczółka i Adrian Sikora. 

3 czerwca o godz. 17.00 rozpocznie się 

ostatni mecz Kuźni na własnym boisku  
w tym sezonie. Ustroń podejmować bę-
dzie drużynę MRKS Czechowice-Dzie-
dzice.                            Monika Niemiec 

Piłkarze wychodzą na rozgrzewkę w biało-
-czarnych koszulkach z numerem 13, upa-
miętniając zmarłego kolegę Marka Szymalę.          

Fot. W. Suchta

*  *  *


