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Przez 15 lat w Konkursie 
Ekologicznym wzię-
ło udział 21 tys. ucz-
niów, zebrano 15 ton maku-
latury, 6 ton baterii.  Sponsorzy 
ufundowali nagrody za 120 tys. 
zł.                   Więcej na str. 8

O atmosferze panują-
cej na festynie niech 
świadczy to, że na grę 
w badmingtona dał się 
namówić Artur Kluz 
oraz Krzysztof Po-
korny. Zagrały z nimi Gra-
żyna Tekielak i Ewa Lankocz. 
                       Więcej na str. 9
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TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

Na I Galę Śląskiego 
Związku Piłki Ręcz-
nej zaproszone zostały de-
legacje dwóch drużyn szczy-
piornistów MKS Ustroń.  
                     Więcej na str. 12

Ostatnim punktem programu tegorocznej Industriady był happening „Muzyka starego 
silnika”. Najpierw Tadeusz Michalak z właściwym sobie humorem prezentował dawną 
ustrońską sztolnię z rympołym, którym wyciągano rudę, co było nie lada wysiłkiem 
nawet dla osiłków, a następnie buchającą ogniem dymarkę, w której wydobytą rudę 
wytapiano. Następnie zebrani udali się do wewnętrznej części skansenu na pokaz pracy 
zabytkowego młota sprężynowego „Ajax”, nie uruchamianego od prawie stu lat, co 
wzbudziło bardzo wiele emocji. Nie mniejsze wrażenie robił pokaz pracy zabytkowej 
młockarni. W happeningu wzięli udział ustroniacy i wczasowicze, starsi i młodsi, a tym, 
którym jeszcze było mało historycznych atrakcji, wybrali się na wieczorne zwiedzanie 
muzeum, które otwarte było do godz. 21.      

Jednak inwestycja pn. „Budowa kolektora 
sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń 
Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą 
i przyłączami do budynków mieszkalnych 
obejmujących tereny mieszkaniowe w rejo-
nie ulicy Skoczowskiej, Sztwiertni, Lasko-
wej i Granicznej” jeszcze się nie skończyła, 
choć nie wszystkie działania widać z głów-
nej drogi. Trwają jeszcze prace związane  
z samą kanalizacją, następnie remontowane 
będą nawierzchnie ul. Granicznej, Sztwiert-
ni, Cichej i Skoczowskiej. 

WKRÓTCE NAWIERZCHNIA
Ustroniacy denerwują się, że muszą jeździć rozkopaną ul. Skoczowską, że dawno zakoń-
czyły się prace związane z kanalizacją, a jeszcze nie rozpoczął się remont nawierzchni. 
Mieszkańcy mieli sporo uwag do organizacji ruchu jeszcze podczas prowadzenia robót, 
a i teraz brakuje im odpowiedniego oznakowania, że droga jest zniszczona. Zawiesze-
nia samochodów są mocno nadwyrężane nawet na niezniszczonym pasie drogi, bo jest 
przekopany w dwóch miejscach. Nie ma o tym żadnej informacji. 

Obecnie kończy się już modernizacja 
nawierzchni na ul. Granicznej, położony 
jest asfalt, a kolejne ulice remontowane 
będą sukcesywnie, w momencie, gdy za-
kończą się prace na nich prowadzone. Jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie z planem i nie 
pojawią się jakieś nowe problemy, powin-
niśmy jeździć po pięknej nawierzchni ul. 
Skoczowskiej do końca czerwca. 

Głównym wykonawcą jest firma Insbud 
z Tarnowa, a cała inwestycja kosztować będzie 
miasto ponad 2,4 mln zł. Monika Niemiec 

Potrzeba krzepy, żeby wydobywać rudę.                                                      Fot. M. Niemiec

MŁOT AJAX I SZTOLNIA

Momentami było nerwowo, bo zaintere-
sowanie podróżą ciuchcią było ogromne. 
Zyskali ci, co zapisali się wcześniej, jednak 
nie wszyscy byli tak zapobiegliwi. Kto by po-
myślał, że zabytkowe maszyny, pozostałości 
po hucie, budynki administracyjne i śluzy 
wzbudzą takie emocje wśród uczestników 
Industriady, a jednak... Z wielką uwagą słu-
chano opowieści przewodnika i wydaje się, 
że obok Czantorii czy Równicy, Szlak Zabyt-
ków Techniki może stać się kolejną atrakcją 
turystyczną Ustronia.         Fot. M. Niemiec
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Wisłą w Skoczowie, Ustroniu 
i Wiśle oraz nad Piotrówką  
w Kończycach. 

Początkowo przybocznych leka-
rzy mieli w Cieszynie tylko Pia-
stowie. Od drugiej połowy XVII 
wieku pojawił się lekarz miej-
ski. Usługi medyczne świad-
czyli także łaziebnicy, golarze, 
i... kat. Dzisiaj mamy lekarzy 
rodzinnych. 

Puchar Świata w skokach nar-
ciarskich w sezonie 2017/2018 
rozpocznie się konkursami  
w Wiśle. Na 18 listopada zapla-
nowano zawody drużynowe, 
natomiast 19 listopada skocz-
kowie wystartują w konkursie 
indywidualnym.               (nik)

jeden kurs z Wisły jest wydłu-
żony do Gliwic. 

Rozpoczął się remont ulicy  
Z. Kossak w Górkach Wielkich, 
na odcinku blisko 600 m, od 
mostu na Brennicy do ronda. 
Roboty potrwają do jesieni. 
Będą utrudnienia w ruchu.

W miniony weekend odbyło się 
Święto Trzech Braci w Cieszynie. 
W ten weekend bawić się moż-
na oczywiście w Ustroniu, ale 
także w Skoczowie, gdzie orga-
nizowane są 50 Dni Miasta oraz 
świętowany jubileusz 750-lecia 
założenia trytonowego grodu.

W gminie Chybie zdecydowano 
o realizacji nowych inwestycji 

Koronczarka Marta Legierska  
z Koniakowa znalazła się  
w gronie tegorocznych laurea-
tów Nagrody im. Oskara Kolber-
ga. Otrzymała ją z rąk ministra 
kultury i dziedzictwa narodo-
wego Piotra Glińskiego pod-
czas gali na Zamku Królewskim  
w Warszawie.

Od 11 czerwca kursują o dwa 
pociągi więcej na trasie Kato-
wice - Wisła Głębce - Katowi-
ce. Dodatkowo w weekendy 

za ponad 900 tys. zł. Chodzi  
o odwodnienie budynku i utwar-
dzenie terenu przy Szkole Pod-
stawowej nr 2, budowę centrum 
sportowo-rekreacyjnego w Mni-
chu i odtworzenie nawierzchni 
na ulicach Ptasiego Osiedla. 

Przy Zespole Szkół Zawodo-
wych na Bajerkach w Skoczo-
wie funkcjonuje kompleks boisk 
Orlik. Kasę na inwestycję wyło-
żyły ze swojego budżetu Staro-
stwo Powiatowe i gmina (po 317 
tys. zł), a 666 tys. zł zapewniło 
Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Coraz aktywniejsze w cieszyń-
skim regionie są bobry. Obec-
ność tych zwierzaków ostat-
nio zaobserwowano m.in. nad 

to i owo
z 

okolicy
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*  *  *

*  *  *

*  *  *
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*  *  *

PROGRAM OTWARCIA SEZONU UZDROWISKOWEGO

*  *  *

15 CZERWCA 2017 R.

godz. 15.00 Warsztaty ekologiczno - muzyczne dla dzieci i młodzieży
Koncert Laureatów Konkursu Młodych Talentów MDK „Prażakówka” 
godz. 17.00    Kabaret Nowaki

godz. 9.00 - 13.00 Centrum Zdrowia MEDIKOOL zaprasza na dar-
mowe badania cukru i ciśnienia, porady dietetyczne oraz profilaktykę                                                 
zdrowego trybu żywienia
godz. 15.30  Zumba na świeżym powietrzu, prowadzą Karina Szy-
mańska i Anita Trąbała
godz. 16.30  Koncert Radka Stojdy
godz. 17.00  Zabawa z zespołem „Lokomotywa”

16 CZERWCA 2017 R.

godz. 17.00   Piątkowy wieczorek taneczny (zabawa przy muzyce na 
żywo z zespołem Janusza Śliwki) 
godz. 18.00   Koncert Andrzeja Rybińskiego

                                  17 CZERWCA 2017 R.

godz. 13.20  Mini koncert orkiestry dętej
godz. 14.00  Wymarsz korowodu w stronę Rynku, Ustroń -  Sana-
torium „Równica”  (zbiórka uczestników korowodu) trasa przejścia 
korowodu: ul. Sanatoryjna, ul. Szpitalna, ul. Grażyńskiego, rondo Miast 
Partnerskich, ul. 3 Maja, Rynek (prezentacje uczestników korowodu)

godz. 15.00  Oficjalne Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego przez 
Honorowych Patronów, Burmistrza i Przedstawicieli Sanatoriów                            
Recital utalentowanej młodzieży – laureatów konkursu Młodych Talen-
tów MDK „Prażakówka”
Wręczenie wyróżnień, podziękowań artystom uczestniczącym w Mię-
dzynarodowym Plenerze Rzeźbiarskim DAR
Występ zespołu zaprzyjaźnionego miasta partnerskiego EL Czantoria

godz. 18.00   Zespół AVOKADO
godz. 19.00  Komentarz przygotowanego filmu dotyczącego historii 
architektury Zawodzia „Uzdrowisko. Architektura Zawodzia.” 
  Projekcja Filmu
  Radosław Stojda z Purple Sky
godz. 20.00  Zespół PERFECT
godz. 21.45  Po koncercie zespołu  TEATR OGNIA INFERIS, który 
odbędzie się przed Amfiteatrem w Parku Kuracyjnym (krąg w znajdujący 
się obok placu zabaw i alei rzeźb). 

18 CZERWCA 2017 R. 
godz.  9.00-11.30  Otwarty Turniej Szachowy w ramach Akademii 
Szachowej Mokate – pokazowy turniej szachów błyskawicznych. 
Organizator: MDK „Prażakówka” ze Stowarzyszeniem Szachowym 
Olimpia Goleszów, Sędzia turnieju – Karol Linert. Każdy będzie mógł 
zagrać  w miarę wolnych miejsc. Udział w turnieju potwierdził Maciej 

Mroziak – mistrz międzynarodowy, zawodnik Politechniki Śląskiej, 
aktualnie najlepszy szachista powiatu cieszyńskiego.
godz. 13.00-16.00  EspritChef  Junior – finał, organizator: Akademia 
Esprit, prowadzący – Michał Bałazy, kucharz polskich prezydentów, 
Ambasador Kulinarny Polski, jurorzy: Amelia Gardaś – finalistka dzie-
cięcego konkursu kulinarnego, Krzysztof Gawlik – MasterChef, juror 
wielu konkursów kulinarnych, Mateusz Czekierda – nominowany do 
tytułu „Kucharz - odkrycie roku”
godz. 17.00-18.30  Koncert zespołu „Żuki” w przebojach zespołów The 
Beatles, Czerwonych Gitar i Czesława Niemena

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
15 i 17 czerwca 2017 r. 

Plener artystyczny oraz Ogrody Sztuki, Rynek 4, Ustroń - Park przy 
Bibliotece Miejskiej im. J. Wantuły

18 czerwca 2017 r., godz. 15.00  
„Bo piękno na to jest, by zachwycało” - retrospektywna wystawa 

akwarel nestora ustrońskich artystów Bogusława Heczko 
z okazji 90 urodzin, Muzeum Ustrońskie

Plenerowa wystawa fotografii dotycząca historii Ustronia: 
USTROŃ PRZEDWCZORAJ, WCZORAJ I DZIŚ:

15.06.2017 r.  oficjalne otwarcie wystaw związanych z obchodami 
50-lecia nadania statusu uzdrowiskowego Miastu Ustroń - Ustroń Rynek, 
Pijalnia Wód, Muzeum Ustrońskie, Galeria Rynek

Bar Utropek

Sanatorium „Równica”

Rynek

Rynek

Rynek

Amfiteatr, Park Kuracyjny

Korowód 2016.                                                         Fot. M. 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

24/2017/1/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:
Karol Dziadek lat 78  ul. Drozdów
Helena Białoń lat 95  ul. Źródlana

lanej oraz Katowickiej. W obu 
przypadkach zwierzęta zostały 
zabrane przez odpowiednie 
służby do utylizacji. 
6 VI 2017 r.
W czasie prowadzenia kontroli 
postoju pojazdów na Zawo-
dziu Górnym na ul. Leczniczej 
mandatem w wysokości 100 
zł ukarano kierowcę niesto-
sującego się do znaku zakazu 
zatrzymywania.
7, 9, 10 VI 2017 r.
Straż miejska w dalszym ciągu 
prowadzi kontrole w sprawie 
wywozu nieczystości ciekłych 
z nieruchomości. Kontrolowane 
były posesje przy ulicach: 7 VI 
– Wspólnej, 9 VI – Katowickiej, 
10 VI – Wybickiego. Właściciela 
jednej z posesji przy ul. Wy-
bickiego ukarano mandatem  
w wysokości 100 zł za niewywo-
żenie nieczystości. 
11 VI 2017 r.
Interwencja przy ul. A. Brody 
w sprawie spożywania alko-
holu w miejscu niedozwolo-
nym. Winnego ukarano manda-
tem w wysokości 100 zł.  (ed) 

KRONIKA MIEJSKA

24/2017/2/R

*  *  *

*  *  * *  *  *

5 VI 2017 r.
Tego dnia miały miejsce dwie 
interwencje w sprawie padnię-
tych saren, przy ulicach Źród-

TAJEMNICE ZWIERZĄT 
- NAJLEPSI BUDOWNICZOWIE

W ramach cyklu spotkań o tematyce przyrodniczo-ekologicznej 
odbędzie się ilustrowana prelekcja nt. „Tajemnice zwierząt – 
najlepsi budowniczowie”. Wystąpi Aleksander Dorda – znany 
i ceniony biolog, przyrodnik i ekolog z Ustrońskiego Klubu 
Ekologicznego.

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 20 czerwca o godz. 17.00 
w Muzeum Marii Skalickiej. Wstęp wolny.

*  *  *
DZIEŃ OTWARTY BASENÓW SOLANKOWYCH 

W najbliższy weekend w Ustroniu odbędzie się uroczyste 
otwarcie sezonu uzdrowiskowego. Szczególne, bo połączone  
z 50-leciem nadania miastu statusu uzdrowiska. Z tej okazji 18 
czerwca przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe organizuje Dzień Ot-
warty Basenów Solankowych. 

Jedną z atrakcji będzie akcja Biegamy-Pomagamy, dzięki której 
wspomożemy ustrońskie Stowarzyszenie „Można Inaczej”. 

 MALARSTWO, CERAMIKA 
ORAZ RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu  
i Muzeum Ustrońskie zapraszają na wernisaż wystawy malar-
stwa, ceramiki oraz rękodzieła artystycznego Agnieszki Pawlitko  
z Cieszyna pt. „Beskidzkie akcenty...”, który odbędzie się   
w piątek, 23 czerwca o godz. 17.00 w Muzeum Ustrońskim.  
W programie: koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Goleszów”. 

 

NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA JUBILATÓW: 
Stefania Balcarek zd. Greń   92 lata  ul. Wesoła
Jerzy Branc     80 lat  ul. Harbutowicka
Kazimierz Chołuj    91 lat  ul. Jelenica
Anna Drózd zd. Raszka    85 lat  ul. J. Cholewy
Helena Drózd zd. Bujok    85 lat  ul. Słoneczna
Marta Giel zd. Pilich    94 lata  ul. Szeroka
Helena Gluza zd. Raszka    80 lat  ul. Polańska 
Edmund Klimczak    80 lat  ul. M. Konopnickiej
Janina Lipowczan zd. Strach   85 lat  ul. Szpitalna
Janina Miech zd. Balcar    91 lat  ul. Zabytkowa
Bronisława Mocarska zd. Górniok 85 lat  ul. Spokojna
Regina Nogawczyk zd. Waleczek  85 lat  ul. Słoneczna
Monika Olma-Zawada zd. Kubicius  85 lat  ul. Lipowska
Anna Raszka zd. Cholewa   80 lat  ul. Traugutta
Sławomira Samofał zd. Pasz   85 lat  os. Manhatan
Olga Szteler zd. Nowak    85 lat  ul. Kuźnicza

NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI
Katarzyna Wisełka z Ustronia i Bartłomiej Konieczny ze Skoczowa

*  *  *

*  *  *

LOSY MIESZKAŃCÓW ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO 
W LATACH 1918 – 1939 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły zaprasza 
na wykład Natalii Gabryś pt. „Losy mieszkańców Śląska Cie-
szyńskiego w latach 1918 – 1939”. Spotkanie odbędzie się  
w Czytelni MBP w poniedziałek, 26 czerwca o godz. 17.00. 

 Natalia Gabryś  jest doktorantką historii Uniwersytetu Pedago-
gicznego im. Komisji Edukacji Narodowej  w Krakowie. Szcze-
gólnie interesuje się historią dwudziestolecia międzywojennego 
na Śląsku Cieszyńskim, stosunkami polsko-czeskimi na naszym 
terenie oraz prasą tego okresu.

RUSZYŁY ZAPISY DO BIEGU 
„PIEKŁO CZANTORII”

Ruszają zapisy do jednego z najtrudniejszych biegów górskich 
w Polsce, „Piekła Czantorii”, które w tym roku odbędzie się 18 
listopada. Zawody, które rokrocznie odbywają się w Ustroniu, 
gromadzą na starcie ponad 300 grupę zawodników, którzy mogą 
rywalizować na jednym z wybranych dystansów 21, 42 lub 63 
km. Rywalizacja odbywa się na pętli o długości ponad 20 km  
i sumie przewyższeń 1700 m. Start przy dolnej stacji Kolei Li-
nowej „Czantoria”. 

*  *  *
URODZINOWA WYSTAWA BRZIMÓW

Jak co miesiąc odbędzie się w Galerii Rynek wernisaż czerw-
cowych solenizantów, członków Stowarzyszenia Twórczego 
„Brzimy”. Artyści zapraszają w środę, 21 czerwca na godz. 17.
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7 czerwca przed godz. 22:00 policja 
została poinformowana o zdarzeniu dro-
gowym, do którego doszło na skrzyżo-
waniu ul. Akacjowej z Wiślanką. Kieru-
jący fordem c-max mieszkaniec powiatu 
cieszyńskiego wymusił pierwszeństwo  
i zderzył się z prawidłowo jadącym audi 
A4, zmierzającym w stronę Skoczowa. 
W kolizji poszkodowane zostały 3 osoby, 
które doznały lekkich obrażeń ciała. Na 
miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, 
które po zbadaniu uczestników wypadku 
odjechało. Dochodzenie w sprawie zda-
rzenia zakończyło się po niedługim czasie,  
a jego sprawca został ukarany mandatem. 

ZNOWU
AKACJOWA

–  Te zajęcia to propozycja różnych 
działań rękodzielniczych, które można 
wykonywać w domu. Chcemy zachęcić 
do tego ludzi, a tutaj każdy może sobie 
spróbować stworzyć taki zegar techniką pi-
rografii. Potrzebne są do tego odpowiednie 
narzędzia, czyli wypalarki, tarcze zegaro-
we, ołówki, mazaki czy kredki – mówiły 
prowadzące warsztaty Kasia Kowalska  
i Marta Mirowska, które na co dzień dzia-
łają w Silesia Events. – W naszej pracy 
tworzymy różne gry miejskie, wydarzenia 
plenerowe, filmowe. Ludzie są aktywni, 
ciekawi, nie potrzeba na wstępie żadnych 
umiejętności. To zainteresowanie widać 
również dzisiaj, co nas cieszy.

W godzinach popołudniowych można 
było posłuchać opowieści dawnych kuź-
ników oraz uczestniczyć w wydarzeniu 
finałowym Industriady pt. „Muzyka stare-
go silnika”, podczas którego uruchomio-
no stare maszyny, wydobywano rudę ze 
sztolni oraz wypalano żelazo w dymarce. 

Po przeżytych wrażeniach pozostało 
oczekiwanie do następnej edycji industrial-
nej imprezy.               Agnieszka Jarczyk

 
Święto Szlaku Zabytków Techniki było 

w tym roku urozmaicone. Na dorosłych  
i dzieci czekało wiele ciekawych zajęć 
i atrakcji. Wielkim zainteresowaniem 
cieszyła się ciuchcia, która zabierała pa-
sażerów w miejsca odkrywające historię 
Dziedzictwa Ustronia. Na trasie tej znalazł 
się więc jaz w Wiśle Obłaźcu, Młotownia 
„Teresa”, Młotownia „Krystyna” i Wal-
cownia „Hildegarda”, kamienny mostek 
na Młynówce, akwedukt potoku Poniwiec, 
Huta „Klemens” i Odlewnia „Elżbieta”, 
Młotownia „Albert”, magazyn główny  
i budynek administracyjny Kuźni Ustroń 
oraz budynek mieszkalny dla hutmistrzów. 
Po powrocie z wycieczki można było po-
dziwiać wystawę historyczną, ekspozycję 
pt. „Życie i praca ustrońskiego robotnika 
w rytmie maszyny” i panoramę dawnej 
hali kuźniczej. Dla chętnych wyświetlany 
był film „Rytm życia i pracy ustrońskiego 
robotnika” oraz przygotowana animacja 
„Opowieść przez dzieje w takt ustroń-

skiego przemysłu”. W Zespole Szkół 
Technicznych prezentowano kucie na za-
bytkowych młotach, nie zabrakło również 
kucia wolnoręcznego o dźwięcznej nazwie 
„Rytmy pionierów kuźnictwa”. 

Podobnie jak w roku zeszłym, tak  
i teraz uczestnicy Industriady brali udział 
w grze miejskiej „Poznaj dźwięki ustroń-
skiej huty”. Polegała ona na odszukaniu 
poszczególnych miejsc zaznaczonych na 
mapce i wpisaniu ich nazw na specjalnej 
liście. Każdy, kto zakończył grę z sukce-
sem dostał drobne upominki i słodycze. 
Nowością była wielka gra planszowa 
nosząca nazwę „Poznaj rytm dnia ustroń-
skiego robotnika”, przygotowana specjal-
nie dla najmłodszych. Do gry załączono 
również instrukcję, w której znalazły się 
określone zadania do wykonania. Każdy, 
kto dotarł do mety, dostawał Ustroniaczka 
oraz słodkie niespodzianki. 

Nie mogło zabraknąć także warsztatów. 
Tym razem chętni tworzyli InduZegary. 

INDUATRAKCJE 
W RYTMIE MASZYN

Tegoroczna Industriada przyciągnęła mieszkańców i turystów, którzy mimo deszczu 
brali udział w przygotowanych wydarzeniach, grach oraz warsztatach. 

W Zespole Szkół Technicznych odbywał się pokaz kucia na zabytkowych młotach. Zaintereso-
wanymi okazali się głównie panowie.                                                                  Fot. A. Jarczyk

W tym roku uczestnicy Industriady mogli zrobić 
InduZegary na zorganizowanych warsztatach 
artystycznych.                        Fot. A. Jarczyk

 Fot. W. Herda
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Zdaniem 
Burmistrza

O 50-leciu uzdrowiska mówi
burmistrz Ireneusz Szarzec.

*   *   *W roku 2017 obchodzimy 50-lecie po-
wstania uzdrowiska na terenie Ustronia. 
Od 50 lat miasto posiada status uzdro-
wiska i formalnie określa to jego funkcję  
i rolę na mapie polskich uzdrowisk. Warto 
przypomnieć, jak to się zaczęło. 

Dzielnica uzdrowiskowa w Ustroniu 
powstała od zera. Na lokalizację wybrana 
została część dzielnicy Zawodzie, która 
wcześniej była typowo rolnicza. Położone 
tam gospodarstwa, pola i nieruchomo-
ści zostały wykupione przez państwo.  
O budowie kompleksu uzdrowiskowego 
zadecydowały ówczesne władze woje-
wódzkie, chcąc zwiększyć znaczenie na-
szego miasta, stworzyć zaplecze lecznicze 
i sanatoryjne dla przemysłowego Śląska 
oraz przejąć zadania od Jastrzębia Zdroju, 
które do tamtego czasu było najbliżej po-
łożonym uzdrowiskiem, jednak zmieniało 
charakter na przemysłowy i nie mogło 
pełnić funkcji ośrodka leczniczego. 

Powstał innowacyjny, nowoczesny pro-
jekt urbanistyczno-architektoniczny, który 
zakładał budowę sanatorium, zakładu 
przyrodoleczniczego oraz szeregu obiek-
tów hotelowych. Dzięki wizji architektów 
Buszki i Franty, obiekty mają ciekawą 
bryłę i stały się wręcz rozpoznawalnym 
znakiem Ustronia. 

Poszczególne piramidy zarządzane były 
przez zakłady pracy, kopalnie, związki za-
wodowe, a całość była własnością skarbu 
państwa. Na przełomie lat 60 i 70 nastąpił 
w Ustroniu prawdziwy boom budowlany 
i to nie tylko na Zawodziu. W mieście 
powstały osiedla mieszkaniowe dla przy-
szłej kadry uzdrowiska, m.in. dzisiejsze 
os. Manhatan. Same budynki nie wystar-
czyłyby do funkcjonowania uzdrowiska. 
Trzeba było zbudować całą infrastrukturę 
medyczną, zabiegową, dostarczać sanato-
riom surowców leczniczych, czyli solanki 
i borowiny. 

Rozwój uzdrowiska zahamował stan 
wojenny i do realizacji wizji już później 
nie powrócono. Zmiany polityczno-go-
spodarcze sprawiły, że piramidy przeszły 
w ręce prywatne, sprywatyzowane zostało 
też Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe. 

Już od 50 lat Ustroń spełnia wymagania 
konieczne do nadania i utrzymania statusu 
uzdrowiska, zarówno pod względem coraz 
nowocześniejszego zaplecza medycznego, 
surowców leczniczych, ale także walorów 
przyrodniczych, czystości środowiska czy 
infrastruktury miejskiej. Wymagania, jakie 
muszą spełniać miasta uzdrowiskowe, są 
coraz większe, a my co 10 lat zobowiązani 
jesteśmy do składania operatu uzdrowisko-
wego, który przedstawia możliwości reali-
zowania zadań ustawowo przewidzianych 
dla uzdrowisk. Taki dokument składać 
będziemy w roku 2018.        Spisała: (mn)

DZIELMY SIĘ DOBROCIĄ

– Św. Antoni, którego wspomnienie 
obchodzimy 13 czerwca, to patron ubo-
gich i potrzebujących. Swoim życiem 
pokazywał, że do drugiego człowieka 
należy podchodzić z sercem i dobrocią. 
Działalność fundacji, w intencji której dziś 
się modlimy, właśnie taka jest – okazana 
miłość jest najpiękniejszą formą pomocy 
– mówił ks. Serwotka. Podkreślił, że osoby 
przychodzące do fundacji nie tylko liczą 
na konkretny gest dobroci i okazanie serca, 
ale same tego uczą innych, umożliwiają 
wzrastanie w tej miłości do bliźniego. – 
Przed ołtarzem widzimy chleby. Są one 
symbolem dzielenia się dobrocią, miłoś-
cią, dobrym słowem i czynem. Św. Brat 
Albert mawiał, że „powinno się być jak 
chleb, który dla wszystkich leży na stole, 
z którego każdy może kęs dla siebie ukroić 
i nakarmić się, jeśli jest głodny.” 

Po mszy św. wszyscy wierni mogli po-
dejść przed ołtarz i wziąć do domu chlebki 
św. Antoniego. Przed kościołem osoby 
działające w fundacji zbierały datki na jej 
dalszy rozwój i działalność. 

                               Agnieszka Jarczyk
 

W niedzielę w parafii pw. św. Brata Alberta na Zawodziu odprawiona została msza 
św. dziękczynno-błagalna w intencji ofiarodawców, pracowników i podopiecznych 
Fundacji św. Antoniego w Ustroniu, którą sprawował ks. Tadeusz Serwotka. Podczas 
kazania mówił o potrzebie dzielenia się sobą.

Chleb to symbol dzielenia się dobrocią i miłoś-
cią.                                          Fot. A. Jarczyk

Od 15 do 18 czerwca obchodzone będą 
Ewangelickie Dni Kościoła - wydarzenie 
w ramach ogólnopolskich obchodów 
500 lat Reformacji. W Ustroniu, Wiśle, 
Cieszynie, Bielsku-Białej oraz w Cze-
skim Cieszynie luteranie z całej Polski 
będą świętować jubileusz, biorąc udział  
w nabożeństwach, koncertach, wykładach, 
warsztatach. Dni Kościoła zostaną zain-
augurowane przy Kamieniu na Równicy, 
gdzie co roku odbywa się nabożeństwo 
przypominające o ewangelikach, którzy 
w trudnych czasach kontrreformacji nie 
odwrócili się od swojego wyznania i mimo 
prześladowań spotykali się na zboczu 
Równicy, aby wsłuchiwać się w Słowo 
Boże, wspólnie modlić się i śpiewać 
pieśni. W tym roku modlitwa przy Ka-
mieniu będzie miała wyjątkowy charakter  
i w związku z tym obowiązywać będą 
szczególne zasady organizacyjne. 

Uczestnicy Ewangelickich Dni Kościoła 
posiadający karty uczestnictwa mogą doje-
chać bezpłatnie do Ustronia pociągami Ko-
lei Śląskich (kursowych i dodatkowych). 

Parkingi dla dojeżdżających samocho-
dami przygotowane są przy stacji PKP 
Ustroń. Uczestnicy EDK proszeni są  
o włożenie białej kartki A4 za wycieraczkę 
przedniej szyby, co ułatwi kierowanie ru-

chem w okolicach parkingu. Organizato-
rzy zachęcają do zostawienia samochodu 
na parkingu do wieczora i dojechanie 
pociągiem również do Wisły, gdzie odbę-
dą się kolejne wydarzenia Dni Kościoła.

Przy stacji Ustroń będą podstawione 
autobusy, które posiadaczy kart uczest-
nictwa EDK także bezpłatnie zawiozą 
na Równicę i po nabożeństwie przy-
wiozą do stacji Ustroń. Osoby, które 
nie posiadają kart uczestnictwa EDK,  
a które chcą wjechać na Równicę, mogą 
je jeszcze wykupić u wolontariuszy przy 
autobusach lub zapłacić wolontariuszom 
5 zł za wjazd i powrót po nabożeństwie.

W tym roku, ze względu na większą 
liczbę uczestników, autobusy wyciecz-
kowe i samochody osobowe nie będą 
wpuszczane na Równicę.

Na drugą część programu do Wisły 
uczestnicy EDK, także bezpłatnie, prze-
jadą Kolejami Śląskimi z dworca Ustroń 
wg poniższego rozkładu: Ustroń 12.45 
– Ustroń Zdrój 12.48 – Ustroń Polana 
12.52 Ustroń 12.59 – Ustroń Zdrój 13.02 
– Ustroń Polana 13.06. 

Powrót do Ustronia i Skoczowa, także 
bezpłatny, z Wisły Uzdrowisko o godz.: 
17.47, 18.06, 19.14, 20.49, 23.12.  

                                 Monika Niemiec

EWANGELICKIE 
DNI KOŚCIOŁA 
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„Rzeka Wisła w życiu Ustronia – dawniej i współcześnie”. Tak 
brzmi temat przewodni szóstej edycji Konkursu Wiedzy o Ustroniu 
im. Józefa Pilcha, której finał odbędzie się 21 czerwca o godz. 
10.30 w Muzeum Ustrońskim im. Jana Jarockiego. W Roku Rzeki 
Wisły takiego wątku oczywiście nie mogło zabraknąć!

Obecnie trwają intensywne przygotowania do Konkursu, a jego 
tegoroczna odsłona składać się będzie zarówno z konkurencji 
indywidualnych, jak i drużynowych. Tradycyjnie wezmą w nim 
udział uczniowie klas pierwszych ustrońskich gimnazjów, którzy 
już od kilkunastu tygodni uczestniczą w warsztatach regionalnych 
prowadzonych przez Bożenę Kubień, odbywających się w szko-
łach, a także w terenie i muzeum. Podobnie jak w poprzednich 
latach, największą popularnością wśród naszych gimnazjalistów 
cieszą się spacery edukacyjne, podczas których zwiedzają histo-
ryczne, nieraz kultowe zakątki Ustronia oraz odkrywają tajemnice 
starych budowli. W tym roku na trasie wędrówek znalazł się m.in. 
dolny Ustroń z zabytkowym gmachem szkoły przy ul. Stawowej 3  
i dworcem kolejowym z 1888 r., a także Wyrchowina z międzywo-
jennymi willami – „Słoneczną”, „Jutrzenką”, „Doris”, „Wierchy” 
i „Pod Jelenicą”, Zawodzie z willą Blanków z 1905 r., ponadto po-
mniki pamięci narodowej, najstarszy w Ustroniu park Kuracyjny, 
centrum miasta i skupione tutaj ciekawe, ponad stuletnie obiekty 
oraz Galeria „Rynek”, prezentująca prace miejscowych twórców.

Głównym celem projektu, realizowanego przez Towarzystwo 
Miłośników Ustronia jako zadanie publiczne współfinansowane 
przez Miasto Ustroń, jest zainspirowanie młodego pokolenia do 
poznawania dziedzictwa kulturowego Ustronia, tradycji regional-
nej, lokalnych wartości oraz bogatych i wielowątkowych dziejów 
naszej małej ojczyzny, a także zachęcenie do odkrywania swoich 
korzeni. Honorowy Patronat nad Konkursem objął Burmistrz 
Miasta Ustroń. Więcej informacji na temat tegorocznego Konkursu 
Wiedzy o Ustroniu (relacje i fotografie z warsztatów), jak również 
jego poprzednich edycji można znaleźć na stronie internetowej 
Towarzystwa Miłośników Ustronia: www.tmu.ustron.pl w zakład-
ce: edukacja regionalna.                                                           (bk)

 

 

KONKURS WIEDZY O USTRONIU

Tegoroczne Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego jest dla Uzdro-
wiska Ustroń wyjątkowe! Pół wieku temu rozpoczęła się budowa 
kompleksu sanatoriów, a miastu Ustroń nadano status uzdrowiska. 
Wtedy też rozpoczęła się historia Uzdrowiska Ustroń, które dzisiaj 
jest najbardziej charakterystyczną częścią dzielnicy Zawodzie  
i integralną częścią Ustronia. 

Wszystkich turystów i mieszkańców zapraszamy z tej okazji 
do Uzdrowiskowego Instytutu Zdrowia na Dzień Otwarty! 18 
czerwca 2017 r. otwieramy nowoczesne i zmodernizowane ba-
seny solankowe dla wszystkich chętnych. Z bezpłatnych kąpieli 
będzie można korzystać od godz. 10.00 do 20.00 – wejście na 
basen zawsze o pełnej godzinie. 

Jedną z atrakcji Dnia Otwartego będzie wspólne bieganie. 
Zapraszamy do udziału w akcji Biegamy-Pomagamy. Chcemy – 
właśnie poprzez bieganie – wspomóc ustrońskie Stowarzyszenie 
„Można Inaczej”. Podstawową działalnością Stowarzyszenia 
jest prowadzenie Ośrodka Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „Można 
Inaczej” oraz oddziałów ośrodka we wszystkich dzielnicach mia-
sta. Ośrodek świadczy swoim podopiecznym usługi w zakresie 
pracy socjoterapeutycznej, pomocy w nauce szkolnej, organizacji 
zajęć profilaktyczno-rozwojowych oraz terapii zajęciowej. Teraz 
podopieczni Stowarzyszenia będą mogli skorzystać z zajęć na 
naszym basenie. Każdy kilometr przebiegnięty na naszej bieżni to 
jedna wejściówka na basen. Liczy się każdy kilometr, a im więcej 
kilometrów, tym więcej wejściówek. Do dyspozycji biegaczy od-
dajemy 4 bieżnie i 6 godzin czasu (godz. 10.00-16.00). Serdecznie 
zapraszamy do podjęcia wyzwania! Liczymy, że zaproszenie do 
udziału w akcji przyjmie wielu znamienitych gości. 

Będzie to także okazja do poznania naszej kolejnej oferty – 
nowoczesnej sali fitness – która powstała tuż obok basenu na 
powierzchni ponad 200 m2. Strefę fitness tworzą: strefa wolnych 
ciężarów, strefa cardio, strefa treningu funkcjonalnego oraz brama 
do treningu obwodowego. Z tego miejsca skorzystają pacjenci 
i kuracjusze Uzdrowiska Ustroń (między innymi po zabiegach 
krioterapii ogólnoustrojowej) oraz goście korzystający z pobytów 
Medical & SPA – Pakiety Prestige. Od połowy czerwca strefa 
będzie również otwarta dla gości z zewnątrz. To jedna z najno-
wocześniejszych siłowni w regionie.

Dzień Otwarty będzie także okazją do poznania oferty zajęć 
sportowych i wybrania tych, które najbardziej nam odpowiadają. 
Zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęciach. Przyjdź i ćwicz 
razem z nami pod okiem doświadczonych instruktorów. 

godz. 10.00, 11.00 – Zumba
godz. 12.00 – Tabata
godz. 13.00 – Fit ball
Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie!
Szczegółowe informacje na temat wszystkich atrakcji już 

wkrótce na naszej stronie internetowej www.uzdrowisko-ustron.
pl/aktualnosci.html

SOLANKI 
ZA DARMO

NAUKA W DOBREJ SZKOLE
Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu zaprasza absolwentów 

gimnazjów w swoje zacne progi. 
W szkole z bogatymi tradycjami obecnie kształcić się można 

na następujących kierunkach: 
- technikum: technik informatyk, technik mechanik, technik 

elektryk;
- szkoła branżowa: sprzedawca, elektromechanik, mechanik 

pojazdów samochodowych, klasa wielozawodowa, wszystkie 
zawody. 

Szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, w tym 
doświadczonych nauczycieli zawodu. Dysponuje nowoczesny-
mi pracowniami informatycznymi oraz własnymi warsztatami,  
w których pracuje się na maszynach cyfrowych nowej generacji. 
Uczniowie ZST znakomicie zdają egzaminy zawodowe oraz 
osiągają dobre wyniki na maturze. Informacje: tel. 33 854 35 43, 
www.zspustron.internetdsl.pl, zsp.ustron@interia.pl. 
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RAK NIE BOLI

Jak co miesiąc, członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku we 
współudziale z Muzeum Ustrońskim i Akademią Esprit spotkali 
się na prozdrowotnym wykładzie. Tym razem w poszerzonym 
składzie, ponieważ na spotkanie przybyli również członkowie 
UTW z Łańcuta, którzy gościli w naszym mieście przez kilka dni. 
Jedna z pań podarowała muzeum suknie swojej babci, pochodzą-
cej z Zebrzydowic (informację o tym wydarzeniu zamieściliśmy  
w numerze 21. GU).

Tematem ostatniego spotkania były nowotwory. Czy należy się 
ich bać czy podejść do nich na spokojnie? 

– W ciągu ostatnich lat postęp i rozwój diagnostyki oraz leczenia 
chorób nowotworowych jest bardzo duży. Gdy zaczynałam swoją 
pracę, było to coś zupełnie innego. To, co wtedy dostawaliśmy do 
badania, a to, co dostajemy teraz, czyli mikroskopijne tkanki, to 
ogromna przepaść – mówiła Halina Molak-Olczak, patomorfolog, 
która przybliżała zebranym temat raka. Zaznaczyła, że mimo 
tego postępu nie można powiedzieć, aby problem zachorowań na 
nowotwory zaniknął. Wydaje się wręcz, że jest ich coraz więcej. 
Samych zmian rakowych o charakterze złośliwym zanotowano 
w liczbie ok. 200, do tego dochodzą jeszcze nowotwory łagodne. 

– Nie oznacza to wcale, że umieralność stała się większa. Czy 
możemy w tym kontekście powiedzieć, że przy dzisiejszym stanie 
wiedzy i postępie medycznym nowotwór nie oznacza wcale końca 
życia, ale jest tylko jego dyskomfortem? – zastanawiała się Molak-
-Olczak. – Dyskomfort rozumie się tu jako przetrzymanie leczenia, 
co często nie jest takie proste, zwłaszcza w przypadku chemiotera-
pii, amputacji piersi czy problemów trawiennych powstałych przy 
zaawansowanych stanach raka jelita grubego. W wielu przypad-
kach nowotwór rzeczywiście jest bardziej dyskomfortem, często 
psychicznym. Dobrze jest zatem wiedzieć, że często nowotwory  
w niczym nam nie szkodzą przy wdrożeniu odpowiedniego leczenia.

Prowadząca wykład zaznaczyła, że zdrowe odżywianie, wyeli-
minowanie szkodliwych dla naszego zdrowia używek, aktywność 
fizyczna i częste rutynowe badania mają duże znaczenie. Stwier-
dziła, że nowotwory szyjki macicy, piersi czy też prostaty mogły-
by w zasadzie nie istnieć, jednak ludzie nie chodzą na kontrolne 
badania, przez co moment powstania raka zostaje przeoczony.  
A badania te są bardzo ważne, zwłaszcza jeśli mowa o raku płuc 
czy żołądka, które są zaliczane do najgroźniejszych nowotworów, 
ponieważ szybko się rozwijają i często przedwcześnie kończą 
życie człowieka. 

– Proszę pamiętać, że rak nie boli. Ból pojawia się dopiero  
w momencie przerzutów, gdy w wielu przypadkach jest już za 
późno na wdrożenie skutecznego leczenia – stwierdziła patomor-
folog. – Dlatego warto bardziej zadbać o swoje zdrowie.

W przerwie spotkania do Muzeum Ustrońskiego przybyły dzieci 
z Akademii Esprit, które przedstawiły zebranym mały fragment 
musicalu „Skarb” śpiewając „Szkołę prawdziwych dam” oraz 
„Skarb, którego wszyscy szukamy”. Występ młodych artystów 
spotkał się z ciepłym przyjęciem.                   Agnieszka Jarczyk

Wielu na pewno czuło się zaskoczonych widząc tytuł kolejnego 
spotkania prozdrowotnego, jakie odbyło się w Muzeum Ustroń-
skim. „Nowotwory XXI wieku – zagrożenie czy dyskomfort dla 
naszego życia?” - jak to zinterpretować? Wszystko stało się 
jasne po wysłuchaniu wykładu Haliny Molak-Olczak. 

LETNIA AKADEMIA ARTYSTÓW 2017
W ramach tegorocznej edycji Muzeum Marii Skalickiej pro-

ponuje dzieciom (wraz z opiekunami) atrakcyjną wycieczkę do 
Nikiszowca, gdzie odbywa się X jubileuszowy, międzynarodowy 
Festiwal Sztuki Naiwnej. Wyjazd odbędzie się 10 lipca (po-
niedziałek), a we wtorek i środę w godz. 11-15 w Muzeum na 
Brzegach odbędą się warsztaty artystyczne „W świecie malarstwa 
naiwnego”, które poprowadzi ustroński artysta Dariusz Gierdal. 
Szczegóły na www.skalickamuzeum.pl, zgłoszenia 13.06-6.07 
na maila ustron@skalickamuzeum.pl lub telefonicznie (33 858 
78 44, 500 026 120) w godz. 9-16. 

BOGATY FESTIWAL EKUMENICZNY
23 czerwca wystawą w Muzeum Ustrońskim rozpocznie się nie-

zwykle bogaty w tym roku Festiwal Ekumeniczny, organizowany 
przez ustrońskie Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne. 
Dzień później odbędą się koncerty w kościele św. Klemensa  
i kościele ap. Jakuba. Następnie od 9 do 12 oraz 14 lipca czekają 
nas wernisaże wystaw, wykłady, koncerty w kościele św. Kle-
mensa i w Czytelni Katolickiej. Zaś od 20 do 23 lipca obchodzić 
będziemy Dni Jakubowe, które jak zawsze wypełnione będą 
muzyką i pieśnią.

PEREGRYNACJE RELIKWII 
ŚW. OJCA PIO 

Grupa modlitewna św. Ojca Pio zaprasza na peregrynacje 
relikwii św. Ojca Pio, które odbędą się w niedzielę, 18 czerwca  
w godz. 15-21 w Parafii św. Brata Alberta na Zawodziu. Z re-
likwiami przyjedzie o. Roman Rusek, kapucyn, moderator Grup 
Modlitwy Ojca Pio w Polsce. W naszej diecezji peregrynacje 
odbędą się tylko w Parafii na Zawodziu. 

Wykład Haliny Molak-Olczak spotkał się z dużym zainteresowaniem 
słuchaczy.                                                                   Fot. A. Jarczyk
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NAGRODY ZA 120 TYS. ZŁ

A tymczasem XV edycja za nami i są 
kolejni laureaci, którzy w trzyosobowych 
drużynach reprezentowali szkoły podsta-
wowe i gimnazja, i musieli się wykazać 
solidną wiedzą, by odpowiedzieć na 40 
pytań testowych. Osobno liczone były 
punkty dla szkół za zbieranie makulatury 
i baterii przez ostatnie miesiące, a autorów 
plakatów wyróżniono indywidualnie. 

Głównym organizatorem Konkursu 
Ekologicznego jest Przedsiębiorstwo Ko-
munalne, ale od początku wspiera je Urząd 
Miasta, Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej, 
Nadleśnictwo Ustroń, a swego czasu 
współpracowano z Fundacją Partnerstwo 
dla Środowiska z Krakowa i firmą „Ko-
sta”. Cel konkursu w żaden sposób się 
nie zdezaktualizował, co więcej, staje się 
coraz istotniejszy, bo przy ogromnej ilości 
odpadów, jakie produkuje współczes-
ny człowiek, ich prawidłowa segregacja  

w domach staje się kluczowa w gospodar-
ce odpadami. 

– Formuła konkursu ulegała modyfika-
cjom – mówi A. Sikora. – Przez 13 edycji 
uczniowie odpowiadali ustnie na pytania 
zadawane przez jurorów, ale od zeszłego 
roku piszą testy. W tegorocznej edycji 
tematem wiodącym były parki narodowe  
w Polsce. Uczniowie musieli się też wyka-
zać praktycznymi umiejętnościami segre-
gowania śmieci. Poza tym, tak jak dotych-
czas, w czasie roku szkolnego zbierano 
makulaturę i odpady niebezpieczne, czyli 
baterie. Nieodłączną częścią konkursu jest 
tworzenie plakatów na określony temat,  
a w tym roku było to „Znaczenie lasów  
w przyrodzie”. 

Przez 15 lat uczniowie zebrali 15 ton 
makulatury oraz prawie 6 ton baterii.  
W konkursach wzięło udział ponad 21 tys. 
uczniów. Sponsorzy, którzy zaangażowali 

Gdyby odszukać laureatów pierwszego Konkursu Ekologicznego, mieli by teraz 
25-28 lat. Czy przygotowania i udział w konkursie sprawiły, że mają większą 
świadomość ekologiczną, wzorcowo segregują śmieci, a może pracują na rzecz 
ochrony środowiska? Jak zapowiada prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego, pomy-
słodawca konkursu Alojzy Sikora, w przyszłym roku spróbuje dotrzeć do laureatów 
z tamtych lat. 

24/2017/3/R

się w konkurs, wydali na nagrody 120 
tys. zł. Za surowce szkoły otrzymały 70 
tys. zł. Trzeba powiedzieć, że nagrody  
w konkursie są zawsze atrakcyjne, oprócz 
wydawnictw, upominków i gadżetów są 
to np. urządzenia multimedialne. Orga-
nizatorzy doceniają również nauczycieli, 
czyli osoby przygotowujące i motywujące 
uczniów. Z niektórymi współpracują od 
samego początku. 

– Chcąc podkreślić nasz mały jubile-
usz wyprodukowaliśmy okolicznościowe 
długopisy oraz breloczki odblaskowe  
z napisem XV Miejski Konkurs Ekologicz-
ny – wyjaśnia prezes Sikora. – Znalazło 
się na nich również logo, które zostało 
wybrane spośród propozycji uczniów  
i towarzyszy nam już od 8. edycji. Mówiąc 
o samym konkursie trzeba zaznaczyć, że 
poziom wiedzy i świadomości uczestni-
ków jest coraz wyższy. Co więcej, uwa-
żam, że udział uczniów w konkursie ma 
wpływ na ich domy rodzinne. Dorośli 
ustroniacy również odpowiedzialnie pod-
chodzą do kwestii segregowania śmieci. 
Udowodnili to już w 1994 roku, kiedy  
w referendum opowiedzieli się za segregacją  
i w większości z tego zadania wywiązują się 
bardzo dobrze. Cieszę się, że świadomość  
i umiejętności naszych mieszkańców są 
coraz lepsze, również dzięki Konkursowi 
Ekologicznemu.

Przedsiębiorstwo Komunalne co roku 
funduje nagrody dla szkół w wys. 3 tys. 
zł, a obecnie pula pieniędzy dzielona jest 
między szkoły proporcjonalnie, w zależno-
ści od ilości zebranych surowców. Jak za-
znacza A. Sikora, modyfikacje regulaminu 
następują właściwie co roku, bo szkoły na 
bieżąco zgłaszają swoje uwagi. Widać, że 
im zależy. Zdobyć dobre miejsce w Kon-
kursie Ekologicznym to prestiż i finansowe 
korzyści.                        Monika Niemiec

Klasyfikacja końcowa:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 (40,6 pkt) 

w składzie: Łukasz Gogółka, Dariusz 
Ostrowski, Kinga Branc; 2. Szkoła Podsta-
wowa nr 6 (35,5 pkt) w składzie: Wiktoria 
Majchrowska, Kornelia Wilczek, Marta 
Kępińska, 3. Gimnazjum nr 2 (35 pkt)  
w składzie: Justyna Porębska,Weronika 
Librowska, Michał Haratyk, 4. Gimna-
zjum nr 1 (34 pkt), 5. Szkoła Podstawowa 
nr 5 (33,3 pkt), 6. Szkoła Podstawowa nr 
3 (29,6 pkt), 7. Szkoła Podstawowa nr 2 
(23,3 pkt). 

Uczniowie odpowiadali na testowe pytania i segregowali odpady.                  Fot. M. Niemiec
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FESTYN W DWÓJCE

Tyle jeśli chodzi o stoiska, dodatko-
wą atrakcją dwójkowych festynów jest 
też rodzinna spartakiada. Konkurencje 
jeszcze nie olimpijskie, ale zaangażowa-
nie młodszych i starszych zawodników 
godne igrzysk. Owszem, biegi sztafetowe 
z różnymi niespodziankami przebiegały 
w sportowej atmosferze, co nie znaczy, 
że każdą niekorzystną decyzję sędziów - 
w tej roli nauczyciele SP-2, trzeba było 
przyjmować bez słowa skargi. Zdarzały 
się dyskusje z arbitrami, jednak ważniej-
sza była doskonała zabawa ojców, mam,  
a nawet dziadków i babć, którzy z równym, 
a czasem i większym od młodzieży zapałem 
skakali w worku, biegali z piłką na łyżce 
czy przeciągali linę.

O atmosferze panującej na festynie niech 
świadczy również to, że na grę w badmin-
gtona dał się namówić przewodniczący 
Rady Miasta Artur Kluz i przewodniczący 
Komisji Oświaty, Rodziny i Polityki Spo-
łecznej Rady Miasta Krzysztof Pokorny. 
Pod siatką stanęła również dyrektor szko-
ły Grażyna Tekielak i przewodnicząca 
ustrońskiego koła Związku Nauczycielstwa 

Polskiego Ewa Lankocz. Potem dołączyła 
wicedyrektor SP-2 Genowefa Czyż oraz 
inni nauczyciele, by ostatecznie przekazać 
paletki uczniom. 

Boisko do kometki jest częścią strefy 

relaksu, która powstała za szkołą, przy 
boisku i placu zabaw. Projekt stworzyła 
nauczycielka klas początkowych Kinga 
Ludorowska, a finansowanie zapewnił 
Budżet Obywatelski 2017. Szkoła złożyłą 
wniosek o sfinansowanie budowy strefy, a 
dzięki głosom mieszkańców, projekt zajął 
1. miejsce. Otwarcie tego obywatelskiego 
zakątka było powodem przybycia oficjal-
nych gości na festyn, którzy uroczyście 
przecięli wstęgę i otwarli strefę relaksu. 
Jest w niej wioska indiańska, gry plan-
szowe, stoliki i kocyki do leżenia oraz 
różne miejsca, w których uczeń może się 
zaszyć, gdy zbyt mu dokuczy szkolny roz-
gardiasz.                      Monika Niemiec 

Wstęgę przecinano na raty, kończyła dyrektor SP-2.                                    Fot. M. Niemiec

Plan udało się zrealizować niemal w stu procentach, zanim zaczął padać deszcz. Ale 
za to, cóż to były za wyprzedaże! Na pniu sprzedano wszystkie domowe obiadki, 
swojskie dania, ciasta tradycyjne i nowości cukiernicze, potrawy z grilla, od kiełbas 
zaczynając, a na oscypku z żurawiną kończąc. Powodzeniem cieszyła się branża 
przemysłowa - spinery, biżuteria, dekoracje do mieszkań i jeszcze usługi - malowanie 
twarzy, zaplatanie ozdób we włosy, skakanie na dmuchańcach i jazda quadem. To 
wszystko znaleźć można było na festynie Szkoły Podstawowej nr 2.

PRĘŻNE
STOWARZYSZENIE

W zawodach sportowych wzięły udział całe rodziny.                                                                                                                    Fot. M. Niemiec

Organizatorem Festynu Rodzinnego, 
połączonego z tradycyjnymi Wiankami, 
który odbył się 3 czerwca przy hotelu „Ko-
lejarz” było Stowarzyszenie Jaszowiec. 
Niestety, błędnie podaliśmy nazwisko 
obecnego prezesa Stowarzyszenia. Po 
ostatnich wyborach nie jest już nim Marek 
Witkowski (jak podaliśmy w poprzednim 
numerze GU), a Andrzej Szczepanek, 
właściciel hotelu „Kolejarz”. W Zarządzie 
Stowarzyszenia działają również: Ewa 
Lankocz – wiceprezes, Dariusz Morel – 
sekretarz, Danuta Kocjan – skarbnik oraz 
Sylwia Wojciechowska-Witkowska. Za 
błąd przepraszam.               Monika NiemiecCzłonkowie Stowarzyszenia oceniali wianki.                                                   Fot. M. Niemiec

Więcej zdjęć na Facebooku.
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BIBLIOTEKA     POLECA:

Dagmara Dworak 
„Kromka chleba”
Książka jest próbą odtwo-

rzenia wspomnień ojca i ciotki 
autorki -  rodzeństwa zesłane-
go w czasie II wojny świato-
wej na Syberię. To opowieść  
o dzieciach, które mimo  mło-
dego wieku musiały bardzo 
szybko dorosnąć. Nauczyć się 
walczyć o byt i o przetrwanie 
na  „nieludzkiej ziemi”, gdzie 
największym luksusem była 
kromka chleba.

NABÓR WNIOSKÓW NA USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Jakub Żulczyk 
„Wzgórze psów”

Bardzo mroczny i reali-
styczny thriller, którego akcja 
dzieje się w prowincjonal-
nym mieście, w zamkniętej 
hermetycznie społeczności. 
Czy karą za zło może być 
inne zło? Gdzie jest granica  
w wymierzaniu sprawiedli-
wości? Wiele osób porównuje 
prozę Żulczyka do depresyj-
nych filmów Wojciecha Sma-
rzowskiego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach przyznał Miastu Ustroń środki na dofinan-
sowanie zadania pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodli-
wienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących 
własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w roku 2017”.  
W związku z powyższym osoby zainteresowane usunięciem 
wyrobów zawierających azbest z terenu swoich nieruchomości  
w 2017 roku proszone są o wypełnienie i złożenie wniosku do-
stępnego w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej. 

Wnioski można składać w dniach od 19 do 23 czerwca 2017 
roku w Urzędzie Miasta Ustroń (Biuro Podawcze pokój nr 2). 

Kwota dotacji będzie wyliczana na podstawie przedstawionych 
przez Inwestora faktur (z datą po podpisaniu umowy) za wykona-
nie prac i stanowi 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych, 
jednak nie więcej niż:

a) 800,00 zł za 1 Mg (tonę) odpadów zawierających azbest  
w przypadku ich demontażu, transportu i unieszkodliwienia,

b) 600,00 zł za 1 Mg (tonę) odpadów zawierających azbest  
w przypadku ich transportu i unieszkodliwienia.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Środowiska  
i Rolnictwa pod numerem telefonu: 338579313 (osoba do kon-
taktu Natalia Kowalik).

Muzeum Ustrońskie oraz Stowarzysze-
nie Miłośników Kuźni Ustroń serdecznie 
dziękują wszystkim, którzy przyczyni-
li się do tego, aby tegoroczne obcho-
dy Święta Szlaku Zabytków Techniki  
w Ustroniu były tak udane. Dziękujemy 
Miastu Ustroń, które dofinansowało za-
równo zadania związane z wytyczeniem 
Szlaku Industrialnego Dziedzictwa Ustro-
nia, jak i powstaniem przewodnika do nie-
go. Składamy szczególne podziękowania 
Wydziałowi Promocji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Urzędu Miasta Ustroń zarów-
no za wsparcie duchowe, rzeczowe oraz 
finansowe w postaci ufundowania wycie-
czek Ciuchcią, która sprawiła wszystkim 

tyle radości. Dziękujemy firmie „Luxor”, 
działającej w siedzibie historycznego Ma-
gazynu Głównego Kuźni Ustroń (jednego 
z obiektów na Szlaku) za ufundowanie 
zdjęć na płótnie, obrazujących wystawę 
„Życie i praca ustrońskiego robotnika  
w rytmie maszyny”. Kierujemy wyrazy 
wdzięczności w kierunku cieszyńskiej 
firmy „STX” za podarowanie licznych 
zabawek dla dzieci, odwiedzających na-
sze Muzeum w tym wyjątkowym dniu. 
Jesteśmy bardzo wdzięczni panu Markowi 
Błahutowi, kierownikowi warsztatów 
szkolnych Zespołu Szkół Technicznych 
za zaangażowanie w przygotowanie do 
zwiedzania hali dawnej huty oraz zabyt-

INDUSTRIADA W USTRONIU 
– PODZIĘKOWANIA

kowych maszyn kuźniczych, niezrów-
nanemu panu Janowi Legierskiemu za 
prawdziwą „symfonię dostojnych ma-
chin” oraz Dyrekcji ZST za możliwość 
prezentowania kanału Młynówka popro-
wadzonego pod budynkiem szkoły. Dzię-
kujemy Spółdzielni Usług Rolniczych za 
życzliwość, przygotowanie do zwiedzania 
i udostępnienie uczestnikom Industriady 
historycznego budynku Kuźnicy „Tere-
sy” w Polanie. Podziękowania składa-
my również Dyrekcji Gimnazjum nr 2  
w Ustroniu za chęć współpracy w postaci 
wyznaczenia wolontariuszy, a zwłaszcza 
uczennicom Magdalenie Sikora i Natalii 
Cieślar (pozostali wolontariusze nie mieli 
okazji się wykazać ze względu na ulew-
ny deszcz). Ponadto dziękujemy firmie 
„Ustronianka” za napoje orzeźwiające, 
Bankowi Spółdzielczemu w Ustroniu za 
maksymalne zminimalizowanie kosztów 
reklamy na telebimie, a także Przed-
szkolu nr 1, wszystkim przewodnikom, 
wykonawcom,  firmom zaanagażowa-
nym w przygotowanie zadań związanych  
z organizacją Industriady oraz wszel-
kim osobom, które dobrze nam życzyły  
i wspierały. Jesteśmy przekonani, że Świę-
to Szlaku Zabytków Techniki jest u nas 
coraz bardziej znane, oczekiwane i po-
trzebne. Na koniec dziękujemy również 
serdecznie Gazecie Ustrońskiej za nieza-
wodny patronat medialny.                 

                                   Alicja Michałek
                                         koordynator

UWAGA! 16 czerwca (piątek) Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły czynna będzie do godz. 15.00. 
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Przy ustrońskim stole
ZIMNE PARZENIE 

Jest subtelna i kusząca. Wabi delikatnym aromatem. Ale kiedy 
zapoznasz się bliżej, może dać Ci niezłego kopa i sprawić, że 
tętno przyspieszy gwałtownie. Przede wszystkim jednak wieje 
od niej chłodem. Niby taka niepozorna... zdziwisz się więc, gdy 
już się dowiesz, jaka to z niej rasowa, zimna... kawa, oczywiście. 

Jeśli o kawę chodzi, ja lubię czarną i bez cukru, aromatycz-
ną i najlepiej w dużym kubku. W kawiarniach zwykle długo  
i z fascynacją przyglądam się ofercie, by pozwolić wygrać przy-
zwyczajeniu i zachowawczo wybrać duże americano. Prosta 
sprawa. Gorzej jest w te dni, gdy powietrze wydaje się osiągać 
temperaturę właściwą dla kawy, więc na myśl, że i kawa będzie 
gorąca automatycznie robi nam się słabo. To znaczy, nam, któ-
rzy ciężko znoszą tak ekstremalne warunki pogodowe. Przecież 
niektórzy upały uwielbiają, chociaż zapewne i dla nich przyda 
się coś na ochłodę. Jeśli chodzi o ochłodę w kontekście kawy, 
oczywistą opcją wydaje się mrożona. Zwykle o wiele zbyt słodka, 
z dodatkiem lodów, syropu, bitej śmietany... W gruncie rzeczy 
niezbyt orzeźwiająca i nie dla wszystkich zachęcająca. Co więc 
robić? Odpowiedź jest całkiem prosta. Zaparzyć sobie kawę na 
zimno.

Ale jak to? Parzona na zimno, czy też, jak nazywa się ona po 
angielsku „cold brew” brzmi jak oksymoron w obu językach. 
Zamiast rozważać, czy nazwa jest trafna, zajmijmy się lepiej 
sposobem jej przygotowania, który okazuje się całkiem prosty.

Ja cold brew coffee robię tak: wybieram ziarnistą kawę, 
najlepiej słabo paloną. Moim faworytem jest indyjski Mala-
bar (można ją znaleźć pod nazwą Indie Monsooned Malabar 
w Internecie oraz stacjonarnych sklepach oferujących kawę  
i herbatę na wagę; równie dobra jest na gorąco). Kawę mielę 
tuż przed przygotowaniem, niezbyt drobno, ale jeśli nie macie 
młynka, możecie równie dobrze kupić już zmieloną. Wsypuję 
do dzbanka (znakomicie sprawdza się french press, ale inne 
naczynie również się nada). W jakiej ilości? Proponuję następu-
jącą strategię – najlepiej wsypać trochę więcej niż w przypadku 
parzenia w takiej samej ilości gorącej wody. Jeśli pojawi się 
wątpliwość, czy dość – koniecznie dosypać jeszcze trochę. Naj-
lepiej spróbować i znaleźć odpowiednią dla siebie proporcję. 
Kawę zalewam przegotowaną wodą, ostudzoną do temperatury 
pokojowej, mieszam i przykrywam folią aluminiową. Zostawiam 
na noc. Na noc – czyli w przybliżeniu 12 godzin. Ale można i 15. 
Ba, czytałam, że niektórzy preferują i więcej, ale nie sądzę, by 
to było konieczne. Gdy noc upłynie „zaparzoną” na zimno kawę 
należy już tylko przecedzić i przelać do naczynia, w którym będzie 
można ją wstawić do lodówki. Szklana butelka jest jak znalazł do 
tego celu. A także ładnie wygląda. Cold brew pijemy schłodzoną, 
najlepiej z lodem, w upalne letnie dni, jakich zapewne jeszcze 
trochę przed nami. Oczywiście można dodać do niej odrobinę 
mleka (migdałowe lub orzechowe jest idealne) lub gałkę lodów 
waniliowych, ale w pierwszej kolejności polecam spróbować 
czarnej. Jest mocna, ale delikatna w smaku, nie kwaśna i bardzo 
aromatyczna.                                                              Ewa Depta

USTRONIU
Tym razem prezentujemy nieznaną dotąd fotografię, pocho-

dzącą ze zbiorów Muzeum Ustrońskiego, przedstawiającą tartak 
Koziełów w centrum Ustronia (obecnie ul. Ogrodowa).  Przed-
siębiorstwo przetwórstwa drzewnego istniało już w tym miejscu 
w pierwszej połowie XVII w. i należało do szlachcica Marcina 
Klocha – ówczesnego właściciela Ustronia Dolnego. W 1884 r. 
nabył je Jerzy Kozieł, który ożenił się z Anną Śliwkówną, wycho-
wanką Andrzeja Brody. Tartak wraz z działającą przy nim stolar-
nią  należał do największych  i najlepiej prosperujących ustroń-

skich przedsiębiorstw drzewnych, a jego właściciel wykształcił 
200 terminatorów. Firma J. Kozieła wykonywała wszystkie robo-
ty stolarskie przy budowie ważnych obiektów kultu religijnego  
i użyteczności publicznej, powstających w Ustroniu na początku 
XX w., na przykład wznoszonej po sąsiedzku na przełomie 1901 
i 1902 r. synagogi żydowskiej. W 1972 r. tartak spłonął. Pod 
przebudowanym obiektem, pozostałym po przedsiębiorstwie, 
utrzymano kanał Młynówki i komorę turbiny wodnej z reliktem 
turbiny Francisa.                                                 Alicja Michałek
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GODNI NASTĘPCY

miejsce na podium. Drużyna juniorów 
była reprezentowana przez Krzysztofa 
Bielesza, Marka Cholewę oraz Michała 
Jopka. Chłopców reprezentowali Ignacy 
Jaworski i Aleksander Kowalczuk. 

Gala była niezwykle uroczysta, a oprócz 
wręczenia pucharów i medali dla najlep-
szych drużyn i zawodników, odznaczono 
również działaczy mających spore zasługi 
w propagowaniu i rozwoju sportu. Dla 
wyróżnionych sportowców przygotowano 
program artystyczny. 

Ta uroczystość miała swój symbo-
liczny wymiar w odniesieniu do MKSu 
Ustroń. Dla juniorów był to ostatni sezon  
w barwach MKSu, ponieważ wyjeżdżają 
oni na studia. Warto przypomnieć, że  
w ciągu sześciu lat zdobyli dla Ustronia 
dwa mistrzostwa Śląska, dwa razy srebr-
ne, a raz brązowe medale i znaleźli się 
w 16 najlepszych zespołów w Polsce. 
Drużyna ta uczestniczyła i osiągała wiele 
sukcesów na różnych renomowanych 
turniejach w całej Polsce. Wydaje się, 
że trener Piotr Bejnar znalazł godnych 
następców tej utytułowanej drużyny. 
Chłopcy zajęli w tym sezonie trzecie 
miejsce w lidze wojewódzkiej oraz zdo-
byli dobre miejsce i zebrali sporo pochwał 
na prestiżowym turnieju „Lajkonik Cup”. 
Można być pewnym, że chłopcy godnie 
zastąpią swoich starszych kolegów. 

                              Arkadiusz Czapek

SENIORZY NAJLEPSI

W środę, 7 czerwca odbyła się w Ka-
towicach I Gala Śląskiego Związku Piłki 
Ręcznej. W uroczystości wzięli udział 
działacze śląskich drużyn, trenerzy oraz 
zawodnicy. Zaproszeni zostali przed-
stawiciele wszystkich drużyn, które w 

rozgrywkach wojewódzkich uplasowały 
się na podium oraz osiągnęły sukces w 
Mistrzostwach Polski. MKS Ustroń miał 
dwie delegacje: juniorów, którzy zdobyli 
drugie miejsce w województwie oraz 
chłopców, którym przypadło ostatnie 

W II turnieju siatkarskim zespołów 50+ 
rozegranym 3 czerwca 2017 r. w gościnnej 
hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 
wzięły udział zespoły z Ustronia, Trzyńca 
i z Rudzicy. Niestety zabrakło ubiegło-
rocznego zwycięzcy, zespołu z Cieszyna, 
który uczestniczy w mistrzostwach Polski 
w kategorii wiekowej 50+.

Po bardzo zaciętych bojach najlepszym 
w tegorocznej edycji okazał się zespół go-
spodarzy pokonując zespół z Rudzicy 3:0 
oraz gości z Trzyńca 3:1. Drugie miejsce  
w turnieju wywalczyli siatkarze i siat-
karka z Trzyńca pokonując Rudzicę 3:0.

Zawody odbyły się w bardzo przyja-
cielskiej atmosferze i mimo dość poważ-
nie wyglądającej kontuzji zawodnika  
z Trzyńca, humory wszystkim dopisywały 
dowodząc sobie i innym, że w siatkówkę 
można grać bez względu na wiek, ale 
też czerpiąc dużą frajdę ze wspólnego 
spędzania czasu wolnego.

                                       Bogdan Kozieł

Uhonorowano najlepszych piłkarzy ręcznych, m.in. zawodników MKS Ustroń.

24 i 26 maja pogoda nie była plażowa, ale 
mimo to rozegrano na boisku Szkoły Pod-
stawowej nr 2 finał powiatowych rozgrywek 
w siatkówkę plażową szkół gimnazjalnych.
W rywalizacji dziewcząt zwycięstwo przy-
padło reprezentantkom Gimnazjum nr 4 
w Skoczowie, natomiast w zmaganiach chłop-
ców triumfowali uczniowie Gimnazjum nr 3 
w Pierśćcu. Dobrze spisali się reprezentanci 
Ustronia, uczniowie Gimnazjum nr 2. Druży-
na dziewcząt - Paulina Kukuczka i Wiktoria 
Janik zajęła 2. miejsce (na 9 zespołów), 
a chłopców - Wojtek Wydra i Tomek Puczek 
- 4. miejsce (na 10 zespołów).              (mn) 

18 czerwca odbędzie się Ustroński Bieg 
66 Dookoła Doliny Wisły. 

Zawodnicy wystartują o godz. 6.00 
z ustrońskiego rynku i wyruszą na na 
66-kilometrową trasę, która powiedzie ich  
przez Czantorię Małą i Wielką, Soszów 
Mały i Wielki, Stożek Mały i Wielki, 
Kiczory, Kubalonkę, Stecówkę, Przy-

słóp, Baranią Górę, Magurkę Wiślańską, 
Malinów, Przełęcz Salmopolska, Trzy 
Kopce, Orłową i Równicę z powrotem 
do Ustronia. 

Zakończenie zawodów na rynku, ok. 
godz. 17. Opłata startowa: 50 zł (płatne 
przy zgłoszeniu), więcej informacji na FB 
i nieurzyla@go2.pl.

DOOKOŁA  DOLINY  WISŁY
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JEDŹ Z GŁOWĄ

W sobotnie południe żar lał się z nieba. Upał 
nie odstraszył jednak chętnych od tego, aby 
uczestniczyć w rowerowej imprezie mającej na 
celu pokazać, jak ważna jest bezpieczna jazda 
na drogach. Dla najmłodszych przygotowany 
był tor przeszkód, który wykorzystywany jest 
każdego roku podczas ogólnopolskiego „Tur-
nieju bezpieczeństwa ruchu drogowego”. 

– Nasz powiat odnosi duże sukcesy w tym 
przedsięwzięciu – mówił Grzegorz Hanzel  
z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie. 
– Trzeba uczulać rowerzystów na to, w jaki 
sposób poruszać się po ulicach. Są oni niechro-
nionymi osobami podczas wypadku, w którym 
doznają o wiele dotkliwszych konsekwencji 
niż kierowca samochodu. W naszym powiecie 
odnotowujemy coraz mniej wypadków z udzia-
łem rowerzystów czy pieszych. Budowane są 
ścieżki rowerowe, uczula się rowerzystów, aby 
jeździli po drogach dla siebie przeznaczonych, 
żeby mieli nałożony kask, sprawne hamulce. To 
przynosi efekty.

Na rynku można było podziwiać zabytkowe 
rowery, których właścicielem jest Wojciech 
Mszyca. Nie skupia się on tylko na ich kolek-
cjonowaniu, ale na co dzień porusza się na nich. 

– Biorę udział w zawodach górskich, gdzie 
jest ponad 40 km do pokonania, startują wy-
sportowani mężczyźni i kobiety na wielo-
biegowych rowerach. Moje rowery nie mają 
przerzutek, ważą po 19 kg, ale podczas 4 rajdów 
nigdy nie byłem ostatni. Na mojej ulubionej 
damce Adler stanąłem do przejazdu 100 mil 
angielskich (160 km). Przejechaliśmy 200 km 
i 70 m – opowiadał. 

Podczas imprezy „Jedź z głową” był także 
dostępny symulator „dachowania”, który miał 
pokazać, że pasy bezpieczeństwa odgrywają 
kluczową rolę w trakcie wypadków. Staty-
stycznie 87% zderzeń przy niezapiętych pasach 

kończyło się dla kierowcy tragicznie. Oczy-
wiście nigdy nie ma 100% gwarancji na to, że 
nic takiemu kierowcy czy pasażerowi się nie 
stanie, ale pasy są w stanie uratować im życie. 

A co w sytuacji, kiedy osoba, która uległa 
wypadkowi, została poważnie poszkodowana, 
uwięziona w pojeździe? Na to pytanie odpo-
wiedzieli strażacy z cieszyńskiej Państwowej 

Symulator wypadkowy, tor przeszkód, pokaz udzielania pierwszej pomocy, konkurs pla-
styczny to atrakcje edukacyjne, w jakich można było wziąć udział na początku czerwca na 
ustrońskim rynku. Imprezę przygotowało Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia wraz 
z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach i Wydziałem Ruchu Drogowego 
Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie. 

Dla dzieci przygotowano rowerowy tor przeszkód, 
który nie był taki łatwy, jak mogło się wydawać. 
                                                    Fot. A. Jarczyk

Każdy mógł wsiąść do symulatora „dachowania” pojazdów i przekonać się, jak ważną rolę podczas jazdy 
samochodem odgrywają pasy bezpieczeństwa.                                                               Fot. A. Jarczyk

(cd. na str. 15)



14   Gazeta Ustrońska                                                                                                14 czerwca 2017 r. 

WSZYSCY SIĘ ZMIENIAMY
Rozmowa z dyrektor Gimnazjum nr 2 Marią Kaczmarzyk  

i dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 Zbigniewem Gruszczykiem
Pracowali państwo oboje w Szkole Podstawowej nr 2, teraz jest 

to gimnazjum i szkoła podstawowa. Jakie są wady i zalety nowe-
go systemu? Z.G.: - Często się o tym dyskutuje. Ja mam mieszane 
uczucia. My od samego początku wprowadzenia reformy oświaty 
współpracujemy. Budynek został podzielony na szkołę podstawową 
i gimnazjum. Rozpiętość wieku od pierwszej klasy szkoły podstawo-
wej do trzeciej gimnazjum jest znaczna, ale my sobie z tym pora-
dziliśmy. Problemy staraliśmy się rozwiązywać w sposób życzliwy, 
bezkonfliktowy. Na początku były różne opinie, że nie damy rady, 
że ciężko będzie w jednym obiekcie prowadzić szkołę podstawową  
i gimnazjum, dodatkowo korzystając z tej samej sali gimnastycznej, 
stołówki, biblioteki. Jakoś sobie z tym poradziliśmy i współpracujemy 
w życzliwej atmosferze. M.K.: - Też tak uważam. Trzeba było współ-
działać. Dużo dało rozdzielenie tych szkół na lekcjach. Z.G.: - Na 
pewno bardziej optymalnym rozwiązaniem byłoby stworzenie dwóch 
odrębnych szkół. Dla nas była to dodatkowa praca, aby wszystko 
zsynchronizować, aby wszystko szło w dobrym kierunku. M.K.: - 
Wszystko zostało tak podzielone, że w zasadzie nie było większych 
konfliktów. Z.G.: - Wszelkie zachowania negatywne staraliśmy się 
tłumić w zarodku. M.K.: - W szkole podstawowej ośmioklasowej 
nauczyciele musieli zajmować się problemami wszystkich dzieci. 
Teraz starsze dzieci są oddzielone, a nauczyciele w gimnazjum są 
specjalistami w radzeniu sobie z trudnymi problemami pojawiają-
cymi się w wieku gimnazjalnym.

POWINSZOWANIE ZA DŁUGIE GRANIE
To już przed 15 laty zawiązał się w naszym mieście Komitet Zało-

życielski Towarzystwa Kształcenia Artystycznego. Dzięki ówczesnej 
inicjatywie Idalii Kubicy, Krzysztofa Matuszki, Marii Michnik, 
Aliny Nowak i Ireny Wińczyk mogliśmy 5 czerwca w„Prażakówce” 
cieszyć się kolejnym popisem Ogniska Muzycznego, idącym w pa-
rze z fetowaniem jubileuszu. Jako że okoliczność była szczególna,  
w Koncercie Wiosennym wzięli też udział wychowankowie Państwo-
wej Szkoły Muzycznej w Cieszynie oraz jej wiślańskiej filii, nadto 
swe umiejętności demonstrowali nauczyciele Ogniska i goście. (…)

Dla słuchaczy był to relaks, dla młodych muzyków zaś efekt mo-
zolnej pracy, mimo że sam utwór trwa chwilę. Muszą przełamywać 
tremę i opór instrumentu. Przy każdej kompozycji, a właściwie 
każdym wykonaniu, należy go od nowa oswajać.         Wybrała: (ed)

www.ustron.pl

10 lat temu

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

K O M A N D O R  -  C i e s z y n , 
ul.Stawowa 27 - szafy, garderoby, 
zabudowy wnęk z drzwiami prze-
suwanymi 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 parkie-
tów, schodów, desek. Mocne lakie-
ry, 20zł/m2. 666-989-914.

Przeprowadzki+ekipa. Usługi 
transportowe. 601-478-108.

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

Mieszkanie nowe, uzrządzone, 
sprzedam. 515-286-714.

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

Sklep internetowy Baboshka, z 
produktami  handmade, poszukuje 
osoby do pomocy przy prostych pra-
cach manualnych. Kontakt:Ustroń, 
tel. 600961503 lub zuzaci@gmail.
com.

S p r z e d a m  m i e s z k a n i e  M 4 
(53,5mkw) 10 piętro. Osiedle 
Manhatan. cena 199 tyś.zł. do ne-
gocjacji. 663-580-204.

Malowanie dachów. 505-168-217.

Sprzedam mieszkanie 57,5mkw 
Ustroń-Centrum, ul. M. Konopni-
ckiej. 697-381-194.

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

Do wynajęcia 4 pokoje + kuchnia, 
Ustroń. 784-830-331.

14 VI 16.00 Zakończenie Roku Szkolnego Towarzystwa Kształ- 
   cenia Artystycznego, MDK „Prażakówka”
18 VI  9.00 Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego, szczegóły na str. 2
18 VI 15.00 Wernisaż retrospektywnej wystawy dzieł Bogu- 
   sława Heczki z okazji 90. urodzin malarza, pt. „Bo 
   piękno na to jest, by zachwycało”, Muzeum Ustrońskie
20 VI 17.00 Prelekcja nt. „Tajemnice zwierząt – najlepsi  
   budowniczowie” - Aleksander Dorda, Muzeum 
   Marii Skalickiej
21 VI 10.00 Zebranie członków Polskiego Związku Emerytów, 
   Rencistów i Inwalidów, Koło nr 2 w Ustroniu,  
   MDK „Prażakówka”
23 VI 17.00 Wernisaż wystawy malarstwa, ceramiki oraz  
   rękodzieła artystycznego Agnieszki Pawlitko, 
   Muzeum Ustrońskie

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE

Bieg w workach, wiatr we włosach.                              Fot. M. Niemiec

 
14.06      Rumiankowa     ul. Skoczowska 76  tel. 300-30-40
15-16.06  Centrum     ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
17-18.06  Na Zawodziu     ul. Sanatoryjna 7   tel. 854-46-58
19-20.06  Elba     ul. Cieszyńska 2  tel. 854-21-02
21-22.06  Centrum     ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
23-24.06  Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1    tel. 856-11-9

Dyżur w godzinach 8.00-23.00.

DYŻURY APTEK

*  *  *

KONSULTACJE
I PRZETARGI

9.06.2017 r. został opublikowany konkurs ofert pn. Budowa 
boiska do siatkówki plażowej w Hermanicach w ramach realizacji 
Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku - termin składania ofert – 
do dnia 16.06.2017 do godziny 14:00. 

Więcej na stronie internetowej:www.ustron.bip.info.pl
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K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) z burmistrzem i urzędnikami, 8) kon-
kurują na boisku, 9) zajęcie dla geodetów, 10) imię 
męskie, 12) rzeczywistość, 14) kwasowy lub zasadowy, 
15) ustrońskie osiedle, 16) słynna maszyna szyfru-
jąca, 19) Edmund zdrobniale, 22) popularne ciastko,  
23) dzierżawią kioski, 24) u drzwi.
PIONOWO: 2) ogół wojska, 3) stan wesołości, 4) nagła 
chętka do pracy, 5) stopień harcerski, 6) w matematyce  
i informatyce, 7) sprzeczka o coś, 11) Bali-Jawa-
-Sumatra, 13) opisana przez Darwina, 17) styl w sztuce, 
18) śpi na petrodolarach, 20) dinozaur z kreskówki,  
21) dochodzi z chlewika.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter  
z pól oznaczonych liczbami. Na rozwiązania oczekuje-
my do 23 czerwca.

 Rozwiązanie Krzyżówki z nr 22

NASZE DZIECI
Nagrodę w wys. 50 zł otrzymuje: Halina Bujok   

z Ustronia, ul. Daszyńskiego. Zapraszamy do redakcji.

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

Salon fryzjerski Kemon-Legierska zaprasza do przyłączenia 
się do akcji ścinania włosów, które zostaną przekazane na peruki 
dzięki fundacji Rak&Roll zajmującej się wspieraniem kobiet  
w trakcie chemioterapii.

Akcja odbędzie się 1 lipca od godz. 13.00 w salonie fryzjer-
skim Kemon-Legierska w Ustroniu, ul. Andrzeja Brody 25 
(os. Manhatan). Pomóc może każdy, kto zdecyduje się obciąć 
min. 25 cm włosów (mogą być farbowane, ale nie zniszczone).  
W zamian oferowane jest mycie włosów, stylizacja fryzury przez 
profesjonalnych fryzjerów oraz słodki poczęstunek. Dzieci i 
młodzież do lat 15 zapraszamy z rodzicami lub z pisemną zgodą 
opiekuna. Zgłoszenia pod numerem tel. 33 8541237.

DAJ  WŁOS

Straży Pożarnej, którzy zaprezentowali na rynku pokaz udziela-
nia pierwszej pomocy, w skład którego wchodziło objaśnienie,  
w jaki sposób udrożnić drogi oddechowe osobie poszkodowanej  
i jak ją zabezpieczyć do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego.

– Mamy tu także narzędzia hydrauliczne. Każdy chętny będzie 
mógł podejść, przebrać się w uniform i sprawdzić, w jaki spo-
sób operuje się takimi narzędziami, których używa się w celu 
uwolnienia osoby z uszkodzonego pojazdu – objaśniał mł. kpt. 
Marek Szalbot.

Przez cały czas trwania imprezy odbywał się konkurs pla-
styczny dla dzieci, które miały narysować rowerzystę. Wyniki 
ogłosili: Dariusz Gierdal, nauczyciel plastyki, Barbara Niemczyk 
z Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki UM i Andrzej 
Nowiński, prezes Stowarzyszenia Promocji i  Rozwoju Ustronia. 
1. miejsce zdobyła Kinga Branc, która oprócz rysunku ułożyła 
wiersz o bezpiecznej jeździe na rowerze. 2. miejsce zajął Konrad 
Sikora, 3. miejsce – Dominik Siekierka, 4. miejsce – Martyna 
Sikora, 5. miejsce – Wiktoria Konrad, 6. miejsce – Sara Tatar. 

Agnieszka Jarczyk

JEDŹ Z GŁOWĄ
(cd. ze str. 13)

ZAGINĘŁA 
KOTKA!

W sobotę 3.06.17 w Równi 
(na granicy z Ustroniem) 
zaginęła kotka „Kucia”.

Jeżeli  znalazłeś / widziałeś / 
wiesz gdzie jest ...

zadzwoń pod numer
691 230 703

DLA ZNALAZCY 
NAGRODA!

Piesek ten został znaleziony na ul. Traugutta. W chwili 
obecnej znajduje się w Rybniku wraz z panią, która 
go przygarnęła. Jeżeli właściciel zwierzaka czyta tę 
informację, proszony jest o kontakt telefoniczny: 
728726553. 
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Otwarcie spartakiady ogłosiła dyrektor 
P-4 Jolanta Cieślar i przywitała zawodni-
ków, nauczycielki oraz rodziców, dziad-
ków i kibiców. 

Występ przedszkolaków z Czwórki, 
krótka rozgrzewka i już można było star-
tować w sztafetach. Każdy zespół składał 
się z sześciu zawodników, którzy musie-
li wykazać się szybkością, zwinnością  
i umiejętnością współpracy. Wolą walki 
nie mniej niż dzieciaki wykazywały się 
nauczycielki. Żywiołowo zagrzewały 
przedszkolaki do rywalizacji, a później 
same wystartowały w wyścigu z piłkami. 

Dwoili się i troili sędziowie, by wy-
łapać ewentualne błędy, mierzyć czas  
i filmować moment przekroczenia mety 
lub podniesienia rąk przez drużynę. Po-
tem przeliczali czasy i miejsca na punkty 
i nanosili wyniki na tablicę, która była 
bardzo uważnie obserwowana. Skład 
jurorski tworzyli - przewodniczący Rady 
Miasta Artur Kluz, reprezentujący Radę 

Rodziców P-4: przewodniczący Tadeusz 
Kędzierski oraz Michał Kiecoń, znany 
ustroński biegacz, i reprezentująca Urząd 
Miasta inspektor ds. oświaty i organizacji 
pozarządowych Magdalena Kozłowska.

Przez cały czas trwania spartakiady 
zawodnicy otrzymywali napoje, były też 
słodkie przekąski. Dwugodzinna zabawa 

3 PUNKTY DO AWANSU 1 KS Kuźnia Ustroń 72 89:17  
2 Wisła 69 102:30 
3 Żywiec 52 66:31  
4 Bestwina 52 47:28  
5 Czechowice 50 63:36  
6 Żabnica 43 64:70  
7 Dankowice 41 57:62  
8 Chybie 40 56:50  
9 Drogomyśl 37 52:58  
10 Koszarawa  37 47:43  
11 Pruchna 33 34:51  
12 Wilkowice 33 37:59  
13 Zebrzydowice 22 37:65  
14 Leśna 21 30:75  
15 Pietrzykowice 18 23:56  
16 Cisiec 9 24:97
  

GLKS WILKOWICE - KS KUŹNIA USTROŃ - 1:3 (0:2)

ZAPIS WIDEO I ZABIEGANI SĘDZIOWIE

zakończyła się wręczeniem dyplomów, 
medali i nagród oraz skakaniem na dmu-
chańcu.       Tekst i foto: Monika Niemiec

Końcowa klasyfikacja: 1. Przedszkole 
nr 2, 2. Przedszkole nr 7, 3. Przedszkole 
nr 4, 4. Przedszkole nr 1, 5. Przedszkole 
nr 6, 6. Przedszkole nr 5, 7. SP-3 z Odz. 
Przedszkolnymi.           

Wilkowice teoretycznie były mniej wy-
magającym rywalem i z nim piłkarze Kuź-
ni pewnie sobie poradzili. Od pierwszego 
gwizdka sędziego rządzili na boisku, ale 
do strzelania bramek im się nie spieszyło. 
Dopiero w 39. min Mateusz Brak umieś-
cił piłkę w siatce. Pozazdrościł mu gola 
Michał Pietraczyk i w 44 min popisał 

się celnym strzałem z okolic 15 metra. 
Bramkarz Patryk Kierlin nie napracował 
się w tym meczu, ale w drugiej połowie 
gospodarzom udało się doprowadzić do 
kilku ataków i po jednym z nich strzelili 
bramkę kontaktową. Do wyrównania 
jednak nie doszło, a wynik podwyższył 
na naszą korzyść Adrian Sikora.     (mn)

Rywalizację dzieci z ustrońskich przedszkoli kończy zawsze w czerwcu Przedszkolna Spartakiada, organizowana przez 
Przedszkole nr 4 w Hermanicach. Tak się tylko mówi, że spartakiada to tylko zabawa. Emocje były tak duże, że sędziowie 
zmuszeni byli wprowadzić zapis wideo, a po zakończeniu konkurencji śledzili finały na ekranie telefonów, czasem nawet 
klatka po klatce. 

Podopieczni Mateusza Żebrowskiego nie zawiedli w Wilkowicach i tym samym zbliżyli 
się do IV ligi o kolejne trzy punkty. Od awansu dzieli ich tylko zajmująca 9. miej-
sce w tabeli Błyskawica Drogomyśl, z którą zmierzą się na wyjeździe w czwartek. 

Więcej zdjęć na Facebooku.


