
29 czerwca 2017 r.   Gazeta Ustrońska   1

W ostatnim dniu szko-
ły uczniowie odebrali 
świadectwa. Ci naj-
lepsi, zostali zaproszeni do 
domu kultury na uroczyste 
Miejskie Zakończenie 
Roku Szkolnego.
          Więcej na str. 11 i 14

Mimo że żar lał się z nieba, 
ustroński rynek za-
pełniony był publicznoś-
cią, osobami, które mają 
poczucie przynależności 
do mniejszości nie-
mieckiej.    Więcej na str. 5 

 Nr 26 (1326)  • 29 czerwca 2017 r. • 2 zł (w tym 5% Vat) •  ISSN 1231-9651

TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

GALERIA zdjęć AB-
SOLWENTÓW ustroń-
skich GIMNAZJÓW 
              na str. 12 i 13

22 czerwca, tuż po godz. 9 na ul. Partyzantów podjechał autokar z artystami Estrady 
Regionalnej „Równica”. Wracali z pięknego bułgarskiego miasta Nesebyr, którego Stare 
Miasto znane było już w czasach starożytnych pod tracką nazwą Mesembria. W 1956 
roku Stary Nesebyr został ogłoszony rezerwatem architektonicznym, urbanistycznym 
i archeologicznym o znaczeniu krajowym. Miasto zostało wpisane również na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Jednak „Równica” nie pojechała nad Morze Czarne, żeby zwiedzać, ale żeby wziąć 
udział w Międzynarodowym Festiwalu „Słońce – Radość – Piękno”, zaprezentować 
się licznej publiczności, złożonej z gości z całego niemal świata, i nawiązać nowe zna-
jomości z młodzieżą z różnych krajów. No i oczywiście, jak to ma w zwyczaju, żeby 
zgarnąć nagrody. Nasz reprezentacyjny zespół zdobył dwa 1. miejsca w kategorii śpiew  
i w kategorii taniec. O rozmachu festiwalu niech świadczy fakt, że wszystkich konkuren-
cji było 20, a uczestników – 2000.                                                                               (mn) 

To był niezapomniany festiwal i niezapomniane widoki. 

TRIUMFALNY POWRÓT Podczas sesji radni wy-
słuchali informacji  
o działalności Kolei 
Linowej Czantoria. 
                       Więcej na str. 6 

- Pójdę do prawnika, 
do telewizji, do Urzę-
du Marszałkowskiego 
- denerwował się kuracjusz 
z powodu wysokich opłat za 
parking.         Więcej na str. 8 

W Ustroniu członków „Równicy” witała delegacja z naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, 
Sportu i Turystyki Katarzyną Czyż-Kaźmierczak oraz stęsknieni rodzice.     Fot. M. Niemiec

ROZDAJEMY
ZAPROSZENIA
NA REGGAE 

FEST
Uwaga! Zbliża się XI edy-

cja Mini Reggae Fest. Z tej 
okazji w redakcji czekają bez-
płatne, pojedyncze zaprosze-
nia dla 5 osób, które przyjdą  
do nas z najnowszym numerem 
„Gazety Ustrońskiej”. 
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praktyczne przed... siedzibą 
Komendy Powiatowej Policji 
w Cieszynie. Odnowili tam 
kolejny raz teren zielony, po-
rządkując klomb z mini Wieżą 
Piastowską. 

30 czerwca wystartują Waka-
cyjne Dźwięki i Kadry, czyli 
zmodyfikowany znany z po-
przednich lat festiwal filmowy. 
Imprezy zaplanowano na całe 
lato.  

Rozegrano Mistrzostwa gminy 
Goleszów w siatkówce pla-
żowej. W meczu o pierwsze 
miejsce duet Turski-Franek 
wygrał z parą Michalik-Mi-
chalik 2:0.             (nik)

go sezonu uzdrowiskowego, 
trzydniowa zabawa odbyła 
się w Skoczowie. Okazją było 
750-lecie trytonowego grodu  
i 50-lecie Dni Skoczowa.

W przyszłym roku Teatr 
im. Adama Mickiewicza  
w Cieszynie obchodził będzie 
swoje 105-lecie. Placówka 
ta nie ma własnego zespołu 
aktorskiego. Imprezy są kon-
traktowane przez impresariat. 
Do najbardziej znanych należą 
Dni Teatru, podczas których 
występują najsłynniejsi polscy 
aktorzy.

W Zakładzie Karnym w Cie-
szynie wystąpił Teatr Kur-

W Starostwie Powiatowym w 
Cieszynie odbyło się spotkanie 
dotyczące organizacji publicz-
nego transportu zbiorowego. 
Zastanawiano się, jak komu-
nikacja pasażerska powinna 
funkcjonować w naszym re-
gionie. 

W poprzedni weekend, równo-
legle z otwarciem ustrońskie-

tyna. Osadzeni mieli okazję 
obejrzenia sztuki pt. „Spacer 
po linie”. 

Grupka uczniów ze Szkoły 
Podstawowej im. Zofii Kossak 
w Pierśćcu zdobyła pierwsze 
miejsce w finale wojewódz-
kiego konkursu „Edukacja 
regionalna w szkole”. My-
ślą przewodnią były słowa 
Jana Pawła II „Proszę was, 
pozostańcie wierni swojemu 
dziedzictwu”. Organizatorem 
7. edycji konkursu był śląski 
kurator oświaty. 
 
Uczniowie z Zespołu Szkół 
Przyrodniczo-Technicznych  
w Międzyświeciu mieli zajęcia 

to i owo
z 

okolicy

*  *  * *  *  *

*  *  *
*  *  *

Jak pisaliśmy w ubiegłym tygodniu, zespół taneczny „Echo”, również działający w naszym 
domu kultury, odniósł w tym roku szkolnym liczne sukcesy. Nagrodą za 1. m. na festiwalu tańca  
w Gliwicach była profesjonalna sesja zdjęciowa, wykonana przez Bożenę Nitkę. Wśród zdjęć 
była również fotografia czarno-biała, którą zamieszczamy powyżej. 

NAGRODZENI 
ARTYŚCI

*  *  *

*  *  *

*  *  *

Podczas Miejskiego Zakończenia Roku 
Szkolnego, o którym piszemy na str. 11  
i 14, uhonorowano również zespoły, dzia-
łające w Miejskim Domu Kultury „Praża-
kówka” - zdobywców pierwszych miejsc 
w Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych 
i Młodzieżowych Zespołów Artystycz-
nych Cieszyn 2017:

- zespół akrobatyczny „Arabeska”, 
również laureat nagrody specjalnej (opie-
kunowie: Czesława Chlebek i Wanda 
Węglorz),  

- zespół wokalno-instrumentalny „Be-
molki” (op.: Aleksandra Hatlas i Przemy-
sław Sztwiertnia),

- zespół taneczny „Absurd” (op. Kinga 
Stasiuk),

- zespół teatralny „Figliki” (op.: Janina 
Barnaś, Agnieszka Szonowska), 

- zespół mażoretkowy „Tęcza” (op. 
Katarzyna Rymanowska),  

- zespół teatralny „Buratino” (op. Wie-
sława Herman). 

Nagrody odebrali opiekunowie grup.

20 czerwca o godz. 15:00 doszło do kolizji na skrzyżowaniu świetlnym w Nierodzimiu. Kie-
rująca oplem corsą 50-letnia mieszkanka Ustronia nie ustąpiła pierwszeństwa i zderzyła się  
z volkswagenem golfem, kierowanym przez 37-letnią mieszkankę Brennej. Nikomu nic się nie 
stało. Sprawczyni zdarzenia została ukarana mandatem w wysokości 500 zł.    Fot. W. Herda
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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

26/2017/1/R

STRAŻ MIEJSKAWAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112
Policja Ustroń  33 856-38-10  

  33 854-34-13 

Straż Pożarna Polana

  33 854-59-98

Wodociągi  33 854-34-96

  33 854-22-44

Przedsiębiorstwo 

Komunalne  33 854-35-00 

Straż Miejska 33 854-34-83  

  604-558-321

Pogotowie Energetyczne 991

  33 857-26-00

Kominiarz 33 854-37-59

  602-777-897

Urząd Miasta     33 857-93-00

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Leszek Szturc         lat 62     ul. Wczasowa

19 VI 2017 r.
Straż miejska, wspólnie z innymi 
służbami, zabezpieczyła kolizję, 
jaka zdarzyła się na ul. Katowi-
ckiej w rejonie stacji Lotos.
20 VI 2017 r.
Straż miejska w dalszym cią-
gu prowadzi stałe kontrole  
w rejonie placówek szkolnych, 
boisk przyszkolnych, parków 
miejskich i placów zabaw.
21 VI 2017 r.
Interwencja w sprawie zanie-
czyszczenia gliną ulicy Party-
zantów. Osobie odpowiedzialnej 
nakazano uprzątnięcie drogi, co 
zostało wykonane.
21 VI 2017 r.
Interwencja przy ul. Wczasowej 
w sprawie nietrzeźwego mężczy-
zny. Przewieziono go do miejsca 
zamieszkania. 
24 VI 2017 r.
Straż miejska prowadzi wzmożone 
kontrole terenów zielonych nad 
rzeką Wisłą.                         (aj)
 

KRONIKA MIEJSKA

26/2017/2/R

*  *  *

*  *  *

*  *  *

NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI
Katarzyna Szkaradnik z Ustronia i Sławomir Urbaniak z Ustronia

*  *  *
WAKACYJNY 

TYDZIEŃ ZDROWIA
Burmistrz Miasta Ustroń serdecznie zaprasza mieszkańców 

Ustronia i okolic na Wakacyjny Tydzień Zdrowia, który odbę-
dzie się w dniach od 3 do 7 lipca 2017 r. na ustrońskim rynku 
w godzinach 9.00-13.00. W ramach akcji wykonywane będą 
bezpłatne pomiary EKG, BMI, tkanki tłuszczowej, tlenku wę-
gla, ciśnienia tętniczego, spirometrii, pulsu, oksymetrii, słuchu,  
a także analiza składu ciała. Udzielane będą konsultacje z za-
kresu chorób wewnętrznych, gastrologii, kardiologii, pediatrii, 
nefrologii, ortopedii, fizjoterapii, psychologii, rehabilitacji  
i wad postawy. Ponadto porad będą udzielać: pielęgniarki, po-
łożne, doradcy laktacyjni i podologiczni, dietetycy z degustacją 
zdrowej żywności. Wykonywane będą zapisy na mammografię 
i cytologię.

 I DUATHLON 
KOLEJARZ BEST 4 U 

16 lipca odbędzie się I Duathlon Kolejarz Best 4 U. Impreza 
odbędzie się na Jaszowcu. Trasa kobiet liczy 10 km biegiem  
i 10 km rowerem. Trasa mężczyzn liczy o 10 km więcej rowerem.  
Aktualnie trwają zapisy, liczba miejsc jest ograniczona. Więcej 
szczegółów na stronie internetowej duathlonu. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zawodach! 

FOOD TRUCKI W USTRONIU
Po raz kolejny SK-FOOD TRUCK zaprasza wszystkich mi-

łośników street food'u na Rynek Smaków w Ustroniu, czyli zlot 
najsmaczniejszych food trucków z całej Polski! Od piątku 7 lipca 
aż do niedzieli 9 lipca będzie można kosztować jedzenia z ponad 
20 starannie wyselekcjonowanych gastrowozów. Na gości czekać 
będą najlepsze food trucki, które raczyć będą najróżniejszymi 
potrawami z wielu stron świata. Soczyste amerykańskie burgery, 
chrupiące frytki belgijskie, aromatyczne meksykańskie burrito, 
świeżo mielona kawa i słodkie smakołyki – to tylko niektóre 
pozycje w menu restauracji na kółkach, których będzie można 
spróbować na Rynku Smaków. Będzie różnorodnie, kolorowo, 
a przede wszystkim przepysznie! Nie zabraknie umilającej czas 
muzyki, leżaków i wielu innych atrakcji. Gastrowozy będą 
serwować swoje pyszne dania w piątek i sobotę od 12 do 22,  
a w niedzielę od 12 do 20.

MINI REGGAE FEST 
W tym roku już po raz jedenasty wystartuje w naszym mie-

ście Mini Reggae Fest. Impreza odbędzie się w sobotę 8 lipca  
w ustrońskim amfiteatrze. Gwiazdą jubileuszowej dziesiątej edy-
cji festiwalu był Kamil Bednarek, natomiast w tym roku wystąpi 
MESAJAH & Riddim Bandits. Oprócz nich, na scenie pojawi się 
również Jahbestin z Nowego Sącza oraz nasz ustroński Silesian 
Sound System. Impreza jest głównie związana z muzyką reggae 
oraz rapem, jednak wszyscy miłośnicy muzyki i dobrej zabawy 
znajdą coś dla siebie. Impreza jest biletowana. Koszt: 20 zł. 
Serdecznie zapraszamy!

KONSULTACJE
I PRZETARGI

26.06.2017 r. został opublikowany w Biuletynie Urzędu Za-
mówień Publicznych przetarg nieograniczony pn. : Modernizacja 
instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z kotłem 
grzewczym w budynku Przedszkola nr 7 w Ustroniu w ramach za-
dania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja i wykorzystanie 
energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta 
Ustroń - Termomodernizacja P-7” -  termin składania ofert – do 
dnia 11.07.2017 do godziny 10:00.

27.06.2017 r. został opublikowany konkurs ofert pn. Opraco-
wanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego w Ustroniu w rejonie ulicy Równica, na 
działkach nr: 3985/44, 3985/16, 3985/17, 3985/18, 3985/19, 
3985/54 i 3985/56 -  termin składania ofert – do dnia 05.07.2017 
do godziny 10:00.

Więcej na stronie internetowej:www.ustron.bip.info.pl
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FESTIWALOWY WERNISAŻ

Do muzeum przybyło grono osób chcące 
wspólnie rozpocząć przeżywanie tegorocz-
nego festiwalu. Wśród zgromadzonych 
byli duchowni: ks. Dariusz Lerch, wika-
riusz parafii ewangelicko-augsburskiej ap. 
Jakuba Starszego i ks. Wiesław Bajger, 
proboszcz parafii katolickiej pw. św. Kle-
mensa, radni: Barbara Staniek-Siekierka  
i Stanisław Malina, członkowie Chrześci-
jańskiego Stowarzyszenia Ekumenicznego 
wraz z jego przewodniczącym Marcinem 
Janikiem. 

Wszystkich obecnych przywitała Lidia 
Szkaradnik, dyrektor muzeum, po czym 
głos zabrał Marcin Janik dziękując jej za 
gościnność i otwarte serce, redakcjom, 
które objęły swoim patronatem ten festiwal 
i instytucjom za jego wsparcie. 

– W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy 
Dni Kościoła, które gromadziły na Śląsku 
Cieszyńskim ewangelików z całego kra-
ju. Hasło przewodnie brzmiało „Zawsze  
z Chrystusem”. Myślę, że to hasło świet-
nie wpisuje się również w ten Festiwal 
Ekumeniczny. Bo łączy nas, bez względu 
na wyznanie, właśnie Chrystus – mówił 
ks. Lerch.

– Jest to XIII Festiwal Ekumeniczny, 
dla mnie pierwszy. Jako nowy proboszcz 
cieszę się, że mogę w tym dziele uczestni-
czyć. Dziś w naszym Kościele obchodzo-
na jest uroczystość Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Serce kojarzy się z miłością,  
z tymi najpiękniejszymi uczuciami. Oby 
takie właśnie uczucia towarzyszyły nam 
podczas tego festiwalu – dopowiedział 

ks. Bajger, który poprowadził modlitwę  
i pobłogosławił obecnych. 

Po oficjalnych powitaniach i otwarciu 
wydarzenia przystąpiono do prezentacji 
sylwetki Agnieszki Pawlitko, a dokonała 
tego Łucja Francuz, która wspólnie z bo-
haterką piątkowego wernisażu działa na 
polu artystycznym.  

– Agnieszka zajmuje się rękodziełem 
artystycznym, haftem ludowym, biżuterią 
artystyczną, malarstwem, tworzy głównie 
w technice akwarelowej. Należy do Pol-
skiego Stowarzyszenia Artystów w Repub-
lice Czeskiej. Prowadzi Pracownię Ręko-
dzieła Artystycznego. Już od dzieciństwa 
przejawiała zainteresowanie malarstwem, 
tworzeniem różnych rzeczy artystycznych, 
jednak o studiach w tym kierunku pomyśla-
ła na poważnie podczas nauki w technikum 
ekonomicznym w Cieszynie. W trakcie 
studiów zainteresowała się folklorem, który 
wykorzystuje w swojej twórczości. Inspi-
racje czerpie z otaczającego świata, skupia 
się głównie na tradycji, sztuce ludowej  
i pejzażu. Często uczestniczy w różnych 
festiwalach folklorystycznych – mówiła 
Francuz. 

Wprowadzenia w Festiwal Ekumeniczny dokonał Marcin Janik, a księża poprowadzili modli-
twę na jego rozpoczęcie.                                                                                Fot. A. Jarczyk

Już po raz XIII przeżywamy Festiwal Ekumeniczny. Oficjalne jego otwarcie nastą-
piło tradycyjnie w Muzeum Ustrońskim, a towarzyszył mu wernisaż wystawy dzieł 
Agnieszki Pawlitko. 

24 czerwca w parafii pw. św. Klemensa odbył się koncert zespołu God's Property w ramach 
XIII Festiwalu Ekumenicznego.                                                                        Fot. A. Jarczyk

Po wprowadzeniu w artystyczny świat 
Agnieszki Pawlitko, przywitano gromkimi 
brawami Zespół Pieśni i Tańca „Goleszów”, 
który istnieje od 1993 roku, a prowadzo-
ny jest przez Gabrielę Targosz. Powstał  
z inicjatywy młodzieży. Przez 20 lat kie-
rownikiem artystycznym była Lidia Lan-
kocz, która jest znanym działaczem kultu-
ralnym w Goleszowie. Zespół liczy sobie 
około 50 osób, popularyzuje nie tylko 
folklor Śląska Cieszyńskiego, ale też inne 
zakątki Polski. Podczas swojego występu 
w Muzeum Ustrońskim zachęcił zgroma-
dzonych do wspólnego śpiewu znanych 
religijnych pieśni. 

Gdy oficjalna część została zamknię-
ta, zgromadzeni przyglądali się dziełom 
artystycznym Pawlitko. Jak zaznaczyła 
ich autorka, na wystawie pokazane są 
tańce, zwyczaje i obrzędy ludowe Śląska 
Cieszyńskiego. Nie zabrakło także strojów 
cieszyńskich i beskidzkich. Dzieła te łączą 
świat folkloru z bardziej współczesnym 
jego postrzeganiem. Artystka chciała, aby 
ludzie w każdym wieku coś z jej artyzmu 
wynieśli.                      Agnieszka Jarczyk

Agnieszka Pawlitko.              Fot. A. Jarczyk
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Zdaniem 
Burmistrza

O Miejskim 
Zakończeniu Roku Szkolnego

mówi
burmistrz Ireneusz Szarzec.

*   *   *
Tradycją w naszym mieście stało się 

organizowanie wspólnego dla wszystkich 
szkół Miejskiego Zakończenia Roku 
Szkolnego. Na tę wyjątkową uroczystość 
zapraszamy wyróżniających się ucz-
niów ze wszystkich szkół podstawowych  
i gimnazjów wraz z rodzinami, a także 
nauczycieli, opiekunów i dyrektorów 
ustrońskich placówek oświatowych. My-
ślę, że to dobry obyczaj, by w wyjątkowy 
sposób i w uroczystej oprawie wyróżnić 
tych młodych ludzi, którzy w czasie 
roku szkolnego poświęcili sporo czasu 
i wysiłku, żeby rozwijać swoje umiejęt-
ności, poszerzać wiedzę, ale jednocześnie 
reprezentować miasto Ustroń w powiecie, 
regionie, województwie i kraju, a nawet 
za granicą. W tym szczególnym dniu na-
leżą się też podziękowania nauczycielom, 
którzy motywowali i przygotowywali 
swoich podopiecznych. 

Jak możemy się przekonać każdego 
roku, ustrońscy uczniowie rywalizują 
z rówieśnikami w bardzo wielu dzie-
dzinach i wydarzeniach. Mamy więc 
laureatów i finalistów olimpiad, teraz 
zwanych konkursami przedmiotowymi, 
konkursów przyrodniczych, językowych, 
biblijnych oraz turniejów sportowych  
w najróżniejszych dyscyplinach. Z roku 
na rok słyszymy o nowych konkursach, 
sprawdzających czasem bardzo szcze-
gółową wiedzę, na przykład na temat 
regionu. Nasi uczniowie pokazują, że 
mają wszechstronne zainteresowania  
i rozległą wiedzę, bo osiągają sukcesy  
w coraz to nowych konkursach. 

Zdolnych uczniów jest tak wielu, że 
przydają się podczas uroczystości chwile 
wytchnienia, które zapewniają uzdolnieni 
artyści, a tych również w naszym mieście 
nie brakuje. Są występy wokalistów, mu-
zyków, recytatorów i tancerzy. 

Zgodnie ze zwyczajem i w tym roku 
uhonorowaliśmy najzdolniejszych absol-
wentów szkół, przy czym po raz pierwszy 
nie było absolwentów szkół podstawo-
wych. Zgodnie z założeniami reformy, 
szóstoklasiści nie zakończyli pierwsze-
go etapu nauki i będą ją kontynuować  
w klasach siódmych i ósmych. Jeśli zaś 
chodzi o wyróżnienia dla najlepszych 
sportowców poszczególnych szkół, to 
tutaj nie było zmian. 

Za nami 10 miesięcy pracy, podczas 
których musieliśmy się dostosować do 
zapisów nowej ustawy oświatowej, pod-
jąć trudne decyzje, dlatego tym bardziej 
wszystkim nauczycielom i uczniom życzę 
spokojnych i bezpiecznych wakacji.   

                                         Spisała: (mn)

Mimo że żar lał się z nieba, ustroń-
ski rynek zapełniony był publicznością, 
głównie osobami, które mają poczucie 
przynależności do mniejszości niemieckiej. 
Wspólnie się bawiły, śpiewały i spędzały 
ten weekendowy czas. Nie mogło zabrak-
nąć akcentu oficjalnego, podczas którego 
burmistrz Ustronia Ireneusz Szarzec po-
witał wszystkich obecnych życząc dobrej 
zabawy, odczytano także list Martina Lipy, 
przewodniczącego Towarzystwa Społecz-
no-Kulturalnego Niemców, które działa  
w województwie śląskim. W liście tym pad-
ły słowa podziękowania za organizację tego 
wydarzenia. „Wszystkim państwu chcę wy-
razić głęboką wdzięczność za zaangażowa-
nie w to przedsięwzięcie. Jestem przekona-
ny, że wielokulturowość regionu śląskiego 
wymaga aktywnego udziału i ścisłej współ-
pracy. W tym dziele, które ma zasadnicze 
znaczenie dla przyszłości naszego regionu, 
organizacje muszą być dla siebie nawzajem 
partnerami i sojusznikami. Powinny działać 

CZUJĄ SIĘ NIEMCAMI

wspólnie dla dobra tej ziemi. Wszyscy 
pragniemy, by również kolejne pokolenia 
wyrastały na ludzi dobrze przygotowanych 
do życia społecznego i obywatelskiego, 
do podejmowania codziennej pracy i od-
powiedzialności za naszą małą ojczyznę 
w duchu wzajemnej tolerancji i przyjaźni. 
Dlatego podejmujemy wszelkich starań, 
aby nasze działania były ze sobą zgodne. 
Niechaj ten dzisiejszy festiwal kultury 
mniejszości niemieckiej przyczyni się do 
upowszechniania tych dobrych wzorców 
i praktyk.” Magdalena Szewczuk-Szturc, 
dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich 
i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego, życzyła przybyłym na festiwal 
dobrze spędzonego czasu. 

Po oficjalnym otwarciu na scenie poja-
wiały się zespoły taneczne i piosenkarze, 
którzy umilali czas publiczności. Gwiazda-
mi wieczoru byli: Dany, Elbglanz i Toby, 
którzy poderwali ludzi do tańca. 

                                Agnieszka Jarczyk

Osoby uczestniczące w festiwalu świetnie się bawiły tańcząc i śpiewając szlagiery niemie-
ckie.                                                                                                              Fot. A. Jarczyk

Przez całe sobotnie popołudnie na ustrońskim rynku odbywał się Festiwal Mniejszo-
ści Niemieckiej. Na scenie grano i śpiewano niemieckie szlagiery, a zgromadzona 
publiczność świetnie się przy tym bawiła i integrowała.  

Jedną z muzycznych gwiazd był zespół Elbglanz.                                                Fot. A. Jarczyk
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UCHWAŁY
PRZED WAKACJAMI
22 czerwca odbyła się ostatnia przed wakacjami sesja 
Rady Miasta Ustroń. Obrady prowadził przewodniczący 
RM Artur Kluz, a na sali obecnych było 14 radnych, którzy 
gościli prezesa Kolei Linowej Czantoria Zbigniewa Kufreja, 
i wysłuchali sprawozdania z działalności Kolei. Na wstępie  
Z. Kufrej powiedział, że sezon zimowy 2015/2016 był sła-
by, za to lato znakomite i dzięki temu Kolej zamknęła rok  
z ponad milionowym zyskiem.

Najważniejszą inwestycją roku 2016 i 2017 było przystosowa-
nie stawu wędkarskiego w Polanie do funkcji rezerwuaru wody do 
naśnieżania stoków. Remont za prawie 160 tys. zł przeprowadziła 
Kolej w zamian za możliwość korzystania z wody. Najpierw 
usunięto z dna stawu muł i naprawiono groblę. Przy napełnianiu 
zbiornika okazało się, że jeden z brzegów jest nieszczelny, przez 
co zalewana była sąsiednia nieruchomość. Dodatkowe prace 
kosztowały prawie 190 tys., ale dzięki nim staw jest odpowied-
nio uszczelniony. Wypełnienie stawu powiodło się, woda nie 
przedostała się na działki obok. Prawie 6.5 tys. m3 wody, które 
można będzie pobrać ze stawu, to wystarczające zabezpieczenie 
do naśnieżania. Budowa nowego zbiornika wymagałaby terenu 
i znacznie większych nakładów. Rozstrzygnięty został konkurs 
na przebudowę pompowni, sieci wodnej, powietrznej i energe-
tycznej systemu sztucznego naśnieżania trasy nr 1. Wygrała go 
firma Techno-Alpin, która zrealizuje inwestycję za 3,17 mln zł.  

Prezes Kolei mówił też o planowanej inwestycji, jaką ma być 
Ścieżka w Koronach Drzew. Wprawdzie rozstrzygnięcie konkursu 
na koncepcję przedsięwzięcia nie powiodło się, ale rozpisany zo-
stał kolejny przetarg, tym razem wspólny na koncepcję i projekt. 
Przygotowano już specyfikację. Nowa atrakcja na Czantorii ma być 
częścią całego kompleksu rekreacyjnego z lokalami gastronomicz-
nymi włącznie. Na pewno przyda się wtedy woda przy górnej stacji, 
którą będzie można pozyskiwać dzięki wykopaniu studni głębino-
wej. Obecnie trwają testy, czy będzie można swobodnie korzystać  
z tego ujęcia w przyszłości.  

Swoje uwagi na temat sprawozdania zgłosił radny Grzegorz 
Krupa. Najpierw w imieniu Komisji Budżetu i Przestrzegania 
Prawa wydał opinię pozytywną, jednak podkreślił, że inwesty-
cja dostosowania stawu w Polanie do systemu naśnieżania trwa 
zbyt długo. Prosił również o lepszą komunikację z właścicielami 
działek dzierżawionych w sezonie zimowym pod trasy narciarskie 
w sprawie planowanych inwestycji, zaznaczając, że nie wiadomo, 
czy Kolej ma zgodę na przejście przez ich działki.

Umowy dzierżawy, o których wspominał radny, nakładają na 
spółkę obowiązek płacenia za dzierżawę, a dodatkowo wypłacania 
procentu od zysków w czasie zimy.

Z. Kufrej mówił, że inwestycja służy zwiększeniu zysków, 
więc właściciele nieruchomości na tym skorzystają. Tymczasem 
wymagają wypisów i planów, stwierdzając, że dopiero po zapo-
znaniu się z nimi, mogą ewentualnie wyrazić zgodę na przejście 
z mediami przez ich teren. 

Jak co miesiąc wprowadzono zmiany w tegorocznym budżecie. 
Po stronie dochodów wpisano pieniądze, które szkoły zarobiły 
za wynajem pomieszczeń, a po stronie wydatków zwyczajowo 
połowę tej kwoty, którą miasto przekaże z powrotem do placówek. 
Nadwyżkę z budżetu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych przekazano na rewitalizację obiektu spor-
towego - 471 tys. zł. Trzeba też wymienić wykładzinę w Szkole 
Podstawowej nr 5, awaryjnie wymienić oświetlenie w SP-1 
i sprzęt kuchenny w SP-3. Zdecydowano również o przekazaniu 
300 tys. zł na budowę obiektu sanitarnego przy ul. Nadrzecznej 
nie tylko z ubikacjami, ale też natryskami, a docelowo ma przy 
tym obiekcie powstać stacja roweru miejskiego.

Radni podjęli też uchwały w sprawach: 
- nabycia w drodze kupna nieruchomości, 
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej  

w drodze bezprzetargowej,
- wyrażenia zgody w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu, 

których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, 
- wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 

gruncie gminnym,
- ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie 

gminnym, 
- uchwalenia regulaminu korzystania z parkingów położonych 

poza drogami publicznymi w Ustroniu, 
- zmieniającą uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli, 
- zmieniającą uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązko-

wego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli,
- przyznania Iwonie Ryś, działaczce ustrońskiego Koła Polskie-

go Klubu Ekologicznego, a po przekształceniu - Ustrońskiego 
Klubu Ekologicznego, wyróżnienia „Za zasługi dla Miasta 
Ustronia”

- zmieniającą uchwałę w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska.                         Monika Niemiec

Podczas sesji wysłuchano informacji o Kolei Linowej Czantoria, 
m.in. o planowanej inwestycji Ścieżka w Koronach Drzew. Zanim 
jednak powstanie nowa atrakcja, można korzystać z już istniejących. 
Sokolarnia na Czantorii - to jedna z niewielu w Polsce placówek 
zajmujących się rehabilitacją oraz układaniem ptaków drapieżnych. 
Sposób układania ptaków przez sokolników jest wypracowany na pod-
stawie szkolonych od pokoleń umiejętności. To wyjątkowa dziedzina,  
z której kiedyś słynął nasz kraj.                     Fot. Katarzyna Serafin

chętnych do odbycia praktyk w zawodzie:

- kowal, operator pras matrycowych
Uczeń po trzech latach nauki będzie posługiwał się 

umiejętnościami kucia matrycowego i zabudowy pras.

- operator maszyn CNC
Uczeń po trzech latach nauki będzie posługiwał się 

umiejętnościami samodzielnego ustawiania maszyn CNC.

Partnerem w zakresie edukacji jest Zespół Szkół Technicznych  
w Ustroniu, który przeprowadza rekrutacje do nauki zawodu.

Po odbyciu praktyk gwarantujemy stałe zatrudnienie z dobrym 
wynagrodzeniem.

Prosimy o składanie ofert na adres:
PROMOT ZAKŁADY METALOWE Sp. z o.o.

43-400 Cieszyn, ul. Frysztacka 49
lub na e-mail: info@promot-zm.com

OGŁASZA 
NABÓR

26/2017/3/R
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ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
Po wakacjach uczniowie wrócą do zre-

formowanej szkoły. W Ustroniu nie zmieni 
się ani liczba przedszkoli i szkół, ani sieć  
i granice obwodów, zgodnie z którymi 
zapisuje się dzieci do placówek oświato-
wych. Działać będzie 5 szkół podstawo-
wych - SP-1 i SP-2, SP-3 z Oddziałami 
Przedszkolnymi w Polanie, SP-5 w Lipow-
cu, SP-6 w Nierodzimiu, 2 gimnazja - G-1, 
do którego chodzą absolwenci SP-1, SP-3 
i SP-6 oraz G-2 dla absolwentów SP-2  
i SP-5, a także 6 przedszkoli - P-1 i P-2 
w centrum, P-4 w Hermanicach, P-5  
w Lipowcu, P-6 w Nierodzimiu i P-7 na 
os. Manhatan.

W roku szkolnym 2017/2018 naukę  
w szkołach podstawowych rozpocznie 152 
siedmiolatków (w tym 1 ośmiolatek) i 17 
sześciolatków. W sumie uczęszczać będzie 
do nich 1169 uczniów, a do gimnazjów 282 
uczniów, po 141 w G-1 i G-2. 

W SP-1 pracować będzie 30 pedagogów, 
6 psychologów, 13 logopedów, 36 spe-
cjalistów od rewidalizacji indywidualnej,  
9 prowadzących zajęcia korekcyjno-kom-
pensacyjne. Odpowiednio w kolejnych 
szkołach: w SP-2: 36 - 12 - 7 - 25 - 11; w 
SP-3: 8 - 4 - 5 - 3 - 2; w SP-5: 10 - 3,5 - 1,5 
- 0 - 2; w SP-6: 15 - 30 - 5 - 18 - 9; w G-1: 
12 - 6 - 0 - 0 - 0; w G-2: 24 - 6 - 0 - 2 - 2.

Do przedszkoli chodzić będzie 536 
dzieci, w tym 144 dzieci sześcioletnich.  
W poszczególnych placówkach będzie to: 
w P-1: 65 (w tym 22 szęścioletnich), w P-2: 
65 (15), w oddziałach przedszkolnych SP-
3: 50 (3), w P-4: 95 (28), w P-5: 42 (8), w 

P-6: 95 (27), w P-7: 124 (41). W P-1 i P-2 
funkcjonować będą po 3 oddziały, w OP 
w SP-3 i w SP-5 po 2 oddziały, w P-6: 4 
oddziały, a w P-7: 5 oddziałów. W dwóch 
przedszkolach działać będą integracyj-
ne oddziały ogólnodostępne, w P-6: 2,  
a w P-7: 3. W ustrońskich przedszkolach 
zabrakło miejsc dla 25 dzieci w wieku 3 
lat oraz dwójki dzieci czteroletnich. Nie 
przyjęto też 27 dwuletnich mieszkańców 
naszego miasta.

Wakacje to czas remontów w placów-
kach oświatowych. W SP-1 planowa-
na jest wymiana instalacji centralnego 

ogrzewania, rur i grzejników (310 tys. zł).  
W budynku SP-5 wykonane zostaną 
prace remontowe pomieszczeń znaj-
dujących się obok sali gimnastycznej 
(dwie sale lekcyjne, biblioteka) w ramach 
przygotowania budynku do przeniesienia 
przedszkola. W Lipowcu planowana 
jest też wymiana instalacji centralnego 
ogrzewania.

W ramach bieżących robót remonto-
wych nastąpi m.in. modernizacja budyn-
ku SP-1.                                         (mn)

Na podstawie informacji z 10 maja, 
przygotowanej na sesję Rady Miasta.

Szkoła SP-1 SP-2 SP-3 z OP SP-5 SP-6 Razem
dzieci 

7-letnie 42 58 8 11 32+1 8-l. 152

dzieci 
6-letnie 6 5 1 3 2 17

Razem 48 63 9 14 35 169

Zapisy dzieci do klas pierwszych w rozbiciu na wiek

Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych
Szkoła SP-1 SP-2 SP-3 z OP SP-5 SP-6 Razem

Liczba uczniów 330 438 85 94 222 1169
Liczba 

oddziałów 16 21 7 7 11 62

w tym 
integracyjnych 

ogólnodostępnych
0 0 0 0 2 2

162 ZŁ ZA PARKING
DLA INWALIDY

Pan Marek przyjechał do sanatorium ze skierowaniem z Naro-
dowego Funduszu Zdrowia, posiada I grupę inwalidzką i twierdzi, 
że w innych uzdrowiskach osoby z orzeczeniem niepełnosprawno-
ści mają zniżki. Twierdzi również, że gdy dzwonił do Uzdrowiska 
przed przyjazdem, uzgadniając szczegóły pobytu, osoba, z którą 
rozmawiał wyjaśniła, że przysługuje mu 50-procentowa zniżka. 
Tego faktu nie da się potwierdzić, a osoby, u których kuracjusz 
interweniował zaprzeczają, jakoby ktoś z pracowników udzielił 
takiej informacji. W zeszłym tygodniu sytuacja naszego rozmów-
cy była patowa, gdyż samochód stał na parkingu, a kuracjusz nie 
mógł z niego korzystać, bo odmawiał wniesienia opłaty w wys. 
162 zł za parking za cały okres pobytu. 

Na pytanie, czy zapłaciłby połowę tej kwotę odparł, że oczy-
wiście.

– Moim zdaniem opłaty są zbyt wysokie, ale trudno, przełknął-
bym te osiemdziesiąt kilka złotych. Nie jestem zamożnym czło-
wiekiem, a do tego bardzo mnie zdenerwował fakt, że uzdrowisko 
chce zarabiać na ludziach chorych i inwalidach.   

Ostatecznie gość naszego miasta zapłacił za dotychczasowy 
okres parkowania, bo samochód był mu bardzo potrzebny. Zresztą 
musiał przełknąć jeszcze jedną, jego zdaniem, niegodziwość. Ta-
ryfy są bowiem tak skonstruowane, że postój samochodu kosztuje 
najwięcej w pierwszym tygodniu pobytu w sanatorium, nieco 

mniej w drugim tygodniu, a najmniej w trzecim. 
– Ja tak tego nie zastawię! Pójdę do prawnika, do telewizji, do 

Urzędu Marszałkowskiego. Nie ominę też Narodowego Fundu-
szu Zdrowia, mieszkam zresztą na sąsiedniej ulicy! – denerwo-
wał się nasz rozmówca. – W niejednym sanatorium już byłem  
i w szpitalu, i jeszcze nigdy nie spotkałem się z takim trakto-
waniem! 

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń jest firmą prywatną  
i może kasować za parking według własnego uznania. Jedni 
płacą bez słowa, nawet pracownicy firmy, a inni nie mogą się 
pogodzić z faktem, że zysk firmy buduje się również na opłatach 
parkingowych od osób chorych i niepełnosprawnych. Takie są 
prawa rynku, nasuwa się jednak pytanie, czy tysiące wydawane na 
promocję i budowanie pozytywnego wizerunku nie idą na marne, 
gdy z powodu 80 złotych i poczucia krzywdy jednego kuracjusza, 
do mediów, władz samorządowych, instytucji, mieszkańców 
Ustronia i Śląska płynie komunikat o bezwzględnym traktowaniu 
inwalidów w Uzdrowisku Ustroń.                   Monika Niemiec

Oficjalne stanowisko Uzdrowiska Ustroń w tej sprawie.

Realizowane umowy na świadczenia zdrowotne z Narodowym 
Funduszem Zdrowia nie obligują spółki do zapewnienia bezpłat-
nych miejsc parkingowych dla kuracjuszy przebywających na le-
czeniu w Uzdrowisku Ustroń. Ponadto, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, karta parkingowa osoby niepełnosprawnej uprawnia 
do parkowania na miejscach specjalnie wydzielonych i przezna-
czonych dla tych osób (ten zakres w Uzdrowisku jest zapewniony), 
w tym na miejscach wyznaczonych w strefie płatnego parkowania. 
Karta ta co do zasady nie zwalnia z opłat za parkowanie, ani nie 
upoważnia do korzystania ze zniżek, jeżeli takowe nie zostały 
wprowadzone przez właściciela parkingu. 

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych po-
twierdziło słuszność stosowanych przez nas praktyk. 

Zadzwonił do naszej redakcji kuracjusz oburzony kwotą, którą 
musi zapłacić za pozostawienie samochodu na terenie Przed-
siębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń”. 
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14 czerwca 2017 r. odbyło się zakończe-
nie roku szkolnego 2016/2017 w Ognisku 
Muzycznym. Uroczystość miała miejsce 
w sali widowiskowej MDK „Prażaków-
ka”. Zanim jednak nastąpiło wręczenie 
świadectw, Towarzystwo Kształcenia Arty-
stycznego zgodnie ze statutem przeprowa-
dziło walne zebranie członków, w wyniku 
którego przyjęto sprawozdania z działalno-
ści oraz udzielono absolutorium prezesowi 
Henrykowi Banszlowi, członkom Zarządu 
– Alenie Kolarczyk, Urszuli Lapczyk, Lidii 
Janczar, Elżbiecie Sikorze oraz członkom 
Komisji Rewizyjnej – Monice Matuszce, 
Marzenie Sablik i Aleksandrze Kolarczyk.

 W jubileuszowym roku 25-lecia TKA, 
w Ognisku Muzycznym pobierało na-
ukę 101 uczniów w 8 klasach instrumen-
talnych, 1 klasie śpiewu rozrywkowego  
i przedszkolu muzycznym. Zatrudnionych 
było 13 wykwalifikowanych nauczycieli. 
Zebrania Zarządu odbywały się regularnie 
raz w miesiącu. Zorganizowano 4 koncerty: 
kolęd w styczniu, wiosenny w kwietniu, 
galowy z okazji 25-lecia stowarzyszenia 
w maju i na zakończenie roku szkolne-
go. W I i II semestrze odbyły się popisy 
uczniów, a w II dodatkowo egzaminy  
i dyplomy. Rekordowo w tym roku Og-
nisko ukończyło najwięcej absolwentów 
w historii TKA, bo aż 11: Gloria Wałach 
(fortepian), Magdalena Pinkas (skrzypce), 
Olga Pokorny (skrzypce), Julia Greene 
(keyboard), Wiktoria Hussar (fortepian), 
Patrycja Rzyman (gitara), Radosław Stojda 
(gitara), Milena Niemiec (gitara), Zuzanna 
Heller (flet), Karolina Rymorz (fortepian)  
i Emilia Pilch (akordeon).

 Na zakończenie wystąpiło 3 absolwen-
tów – Magdalena Pinkas z nauczycielką 
Agnieszką Durlow na skrzypcach, Emilia 
Pilch na akordeonie i Patrycja Rzyman 
na gitarze. Trwają już zapisy do Ogniska 
Muzycznego na rok szkolny 2017/2018  
i możemy się pochwalić, że zaintereso-
wanie jest bardzo duże.  Otwieramy nową 
klasę gry na trąbce, jak również zaprasza-
my wszystkich chętnych do nauki śpiewu 
rozrywkowego.                     Elżbieta Sikora 

ZAKOŃCZENIE  
ROKU  

SZKOLNEGO  
W  OGNISKU  
MUZYCZNYM

SZTUKA NA TRAWNIKU
Zarówno od mieszkańców, jak i od tu-

rystów słyszymy, że teren przed siedzibą 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustro-
niu jest bardzo atrakcyjny. Słyszymy, bo 
w budynku mieści się również redakcja 
naszej Gazety Ustrońskiej, ale także Towa-
rzystwo Budownictwa Społecznego oraz 
Galeria Rynek Kazimierza Heczko, preze-
sa Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy” 
– miejce wielu artystycznych spotkań.  
I właśnie z inicjatywy „Brzimów” powsta-
ły w sąsiedztwie pomnika kompozytora 
Jana Sztwiertni i profesora Jana Szcze-
pańskiego „Ogrody sztuki”. Rozstawiono 
sztalugi, rozwieszono obrazy i przystą-
piono do tworzenia, oglądania, spotkań 
i rozmów. 

W czwartek 15 czerwca panowała pięk-
na pogoda, więc ławki i trawniki zapełniły 
się dziećmi i dorosłymi, którzy chcieli 
wziąć udział w warsztatach. Prowadziła je 

Agnieszka Nagy i Robert Heczko – człon-
kowie „Brzimów”, którzy pomagali prze-
lać na papier to, co każdemu w duszy gra. 
Uczyli też prostych technik drukarskich. 
Gotowe prace prezentowano publiczno-
ści. Druga część warsztatów odbyła się  
w budynku, bo w sobotę padał deszcz. Jed-
nak i tym razem chętnych nie brakowało, 
by spróbować swych sił pod kierunkiem 
profesjonalnych artystów.

Warsztaty połączone były z wystawą 
i happeningiem Roberta Heczko, który 
zaprezentował nowy cykl obrazów pt. „Zo-
diaki”. Wzbudzały one duże zaintereso-
wanie, każdy chciał sprawdzić, jak artysta 
widzi ich znak zodiaku. A można je było 
zobaczyć w kilku odsłonach – namalowane 
na płótnie oraz jako nadruk na jaśkach lub 
koszulkach. Produkcją tych tekstyliów 
zajmuje się ustroniak Marcin Wywioł, 
właściciel marki Made in SCI.   (mn) 

Warsztaty prowadził Robert Heczko i...                                                          Fot. K. Heczko

... Agnieszka Nagy.                                                                                          Fot. K. Heczko

Chcesz się pozbyć niepotrzebnych rze-
czy, starych książek, używanych zabawek? 
Jesteś kolekcjonerem, miłośnikiem staroci, 
tworzysz rękodzieło? Pchli Targ w Ustro-
niu to miejsce dla Ciebie! Odbywa się 
w każdą drugą sobotę miesiąca na placu 
targowym. Najbliższe terminy: 8 lipca, 12, 
sierpnia, 9 września.

PCHLI TARG
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ODKRYWAJĄ KORZENIE 

Przekonaliśmy się o tym 21 czerwca w Muzeum Ustroń-
skim im. Jana Jarockiego. W konkursowe szranki stanęło 16 
gimnazjalistów, uczniów klas pierwszych, tworzących dwie 
drużyny. Gimnazjum nr 1 reprezentowali: Joanna Bednarczyk, 
Jakub Kuboszek, Martyna Martynek, Igor 
Olszar, Maria Pawłowska i Julia Tometczak, 
Gimnazjum nr 2: Anastazja Balcar, Julia 
Czapla, Nikola Czermińska, Zuzanna Gór-
ka, Izabela Kunc, Martyna Legierska, Kry-
stian Markuzel, Patryk Racki, Dawid Sikora  
i Filip Zięba. Konkursowe zmagania oceniało 
czteroosobowe jury w składzie: Katarzyna 
Czyż-Kaźmierczak (naczelnik Wydziału 
Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu 
Miasta Ustroń), Artur Kluz (przewodniczący 
Rady Miasta Ustroń), Elżbieta Sikora i Jan 
Sztefek (członkowie Zarządu Towarzystwa 
Miłośników Ustronia). Honorowy patronat 
objął burmistrz miasta Ireneusz Szarzec, który 
również zaszczycił wydarzenie swoją obec-
nością. Do Muzeum przybyła też Stefania 
Pilch-Szczechla, córka Józefa Pilcha.

Najpierw miały miejsce dwie konkuren-
cje indywidualne. Tradycyjnie młodzież 
zmierzyła się z testem, ale poprzedził go 
dłuższy i zarazem niezwykle istotny etap, 
podczas którego nasi gimnazjaliści mieli 
za zadanie przedstawić opowieść o swoich 

korzeniach. Oczywiście przed finałem Konkursu przygotowy-
wali się do tej konkurencji, szperając w rodzinnych albumach 
oraz rozmawiając ze swoimi rodzicami i dziadkami. Mogliśmy 
zatem usłyszeć o tym, skąd pochodzą ich przodkowie, czym 
się zajmowali, czy działali w jakiś organizacjach, uprawiali 
czynnie sport, walczyli na wojnie, gdzie spędzali wolny czas.  
O tym, że pamięć o protoplastach jest ważna, przekonali-
śmy się słuchając pięknych, barwnych opowiadań uczestni-
ków pochodzących z Górek Wielkich, Poniwca, Lipowca, 
Zawodzia Górnego, Flachowic, Gojów, Dolnego Ustronia  
i Cisownicy. 

Te wypowiedzi były też najwyżej punktowane. Warto więc  
w tym miejscu przytoczyć fragment prezentacji Martynki Legier-
skiej: Moja rodzina wywodzi się ze Śląska Cieszyńskiego. Dziadek 
od strony mamy pochodzi z Lipowca, a babcia z Górek Małych. 
Pradziadek pracował w Kuźni Ustroń, a prababcia była krawco-
wą. Prapradziadek od strony dziadka był wójtem wsi Lipowiec,  
a prapradziadek od strony babci walczył podczas II wojny świato-
wej. Rodzina od strony taty pochodzi z Koniakowa. Babcia jest ko-
ronczarką. Pasję swą przekazuje z pokolenia na pokolenie. Podczas 
rodzinnych spotkań oglądamy stare albumy. Zdjęcia może nie są 
najlepszej jakości, ale za to zapisano na nich piękne wspomnienia. 

W konkurencjach indywidualnych na 40 możliwych punktów 
do zdobycia, najwięcej, bo 38, uzyskała J. Bednarczyk. Na 2. 
miejscu uplasowały się ex aequo z 37 punktami M. Legierska  
i J. Tometczak. Nie obyło się tutaj bez kilku dogrywek, po których 
2. m. przypadło Julii, a 3. m. Martynie.

Rywalizacja drużynowa również składała się z dwóch kon-
kurencji, a dotyczyła Królowej Polskich Rzek w związku  
z Rokiem Rzeki Wisły. Najpierw gimnazjaliści mieli za zadanie 
zagospodarować rzekę Wisłę i jej najbliższe okolice, tak jak 
chcieliby je widzieć w przyszłości. „Jedynka” zaproponowała 

m.in.: tunel pod rzeką, park wodny i siłownię 
ekologiczną. Z kolei pomysły „Dwójki” to 
m.in.: elektrownia wodna, otwarty basen, 
tama, paintball, stadion, a nawet nawiedzony 
zamek podwodny. Następnie zespoły wy-
kazywały się wiedzą o źródłach i znaczeniu 
rzeki Wisły w życiu Ustronia, którą zdobyli 
na warsztatach regionalnych. Ostatecznie  
w tychże konkurencjach 1. m. zajęła drużyna  
z G-1 (38 pkt na 40), a 2. G-2 (35 pkt.).

Organizator wydarzenia – Towarzystwo 
Miłośników Ustronia składa serdeczne podzię-
kowania za udaną współpracę: dyrekcjom gim-
nazjów, Muzeum Ustrońskiemu, Wydziałowi 
Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki UM oraz 
sponsorowi – „Społem” Powszechnej Spół-
dzielni Spożywców za ufundowanie słodkich 
nagród. Wielkie gratulacje należą się wszystkim 
uczestnikom konkursu. Po raz kolejny okazało 
się, że dla młodego pokolenia mała ojczyzna, 
a także odkrywanie swoich korzeni wcale 
nie muszą kojarzyć się z czymś poważnym  
i nużącym, wręcz przeciwnie – mogą stanowić 
fascynującą przygodę.           Bożena Kubień

Szósta edycja Konkursu Wiedzy o Ustroniu im. Józefa Pil-
cha przeszła już do historii. Trzeba przyznać, iż tegoroczne 
konkurencje były trudne, tak więc zmagania konkursowe 
stały na wysokim poziomie. Ponadto, większość finalistów  
z niezwykłą wrażliwością i pasją podeszła do tematów, co cieszy 
nas, organizatorów – mamy w Ustroniu zdolnych nastolatków! 

Joanna Bednarczyk zwyciężyła  
w konkurencjach indywidualnych. 
       Fot A. Jarczyk

Uczestników konkursu oceniało jury w składzie: Elżbieta Sikora, Ka-
tarzyna Czyż-Kaźmierczak, Artur Kluz i Jan Sztefek.  Fot A. Jarczyk
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MALI KUCHENNI WIRTUOZI

Po sobotnich opadach były obawy, 
że taka pogoda będzie się utrzymywać 
również dnia następnego. To oznaczało-
by spore trudności w przeprowadzeniu 
kulinarnego finału. Niedzielne popołudnie 
rozwiało jednak te pogodowe lęki, bo było 
słoneczne i ciepłe, co przełożyło się na 
dobre nastroje jury, uczestników konkursu 
oraz frekwencję publiczności.

Po krótkim wprowadzeniu przystąpiono 
do pierwszego etapu, w którym startowało 
pięciu małych kucharzy: Zuzanna Kiecoń, 
Emilia Pilch, Kamil Sembol, Julia Wan-
tulok i Sara Śliwińska. W ciągu godziny 
każdy miał przygotować polędwiczkę, 
szparagi i dodatki. Widzowie nie odczu-
wali tak tego upływu czasu jak uczestnicy, 
dla których każda minuta była cenna.  
W połowie konkurencji doszło do małe-
go wypadku. Sara, jedna z dziewczynek 
biorących udział w konkursie, poparzyła 
sobie rączkę, która szybko i fachowo zo-
stała opatrzona. Uczestniczce doliczono 
10 minut, a mimo że miała małe trudności 
z używaniem pokaleczonej ręki, skończyła 
swoje danie na równi z innymi. 

Po skosztowaniu wszystkich przyrzą-
dzonych dań oceniało je jury w składzie: 
Krzysztof Gawlik – przewodniczący,  
a zarazem ambasador firmy RM Gastro, 
Mateusz Czekierda – nominowany do 
tytułu „Kucharz - odkrycie roku”,  Michał 
Bałazy – kucharz polskich prezydentów, 
Ambasador Kulinarny Polski, szef kuchni 
polskiego teamu reisingowego Porsche  
i Amelia Gardaś – finalistka I edycji Ma-
sterChef Junior. Komisja wybrała trzy 
osoby, które przeszły do ścisłego finału. 
Tymi dziećmi byli: Emilia, Kamil i Sara. 
Rozstrzygająca konkurencja kulinarna 
polegała na przygotowaniu dania głów-

nego z dowolnie wybranego składnika 
oraz deseru. Trójka finalistów miała na to 
wszystko godzinę i 15 minut. 

– Jak nazwać tych małych kucharzy? – 
zastanawiał się Michał Bałazy.

– No jak to jak? To wirtuozi kulinar-
ni – odpowiedział Mateusz Czekierda. 
Publiczności spodobała się taka nazwa, 
co okazali brawami. 

W międzyczasie, kiedy kucharze praco-
wali w pocie czoła, widownia zabawiana 
była przez jury różnymi opowiastkami. 
Nie zabrakło również specjalnego pokazu, 
podczas którego Amelia Gardaś i Mate-
usz Czekierda robili sorbety na ciekłym 
azocie. Najmłodsze dzieci, bacznie obser-

Podczas otwarcia sezonu uzdrowiskowego była okazja do tego, aby zobaczyć, jak 
młodzi kucharze przygotowywali dania główne i desery. Na ustrońskim rynku rywa-
lizacja toczyła się o wysoką stawkę: dzieci walczyły o tytuł I EspritChefa.

wujące wszystko, co działo się na scenie 
ustrońskiego rynku, koniecznie chciały 
dotknąć azotowych chmurek. Udało im 
się to dzięki życzliwości Amelii Gardaś. 
Gdy sorbety były gotowe, każde dziecko 
mogło je zjeść. Uciechy było przy tym 
co niemiara. Dodatkową atrakcją były 
występy dziewczynek z Akademii Esprit. 
Wykonały one pokazy gimnastyczne oraz 
tańczyły zumbę. Zaraziły tym jurorów, 
którzy ze sceny obserwowali układ tanecz-
ny i próbowali nadążyć z choreografią za 
wykonawczyniami, co niekiedy nie było 
takie proste. 

Przy zabawach czas biegł bardzo szyb-
ko. Mali kucharze nie marnowali ani 
chwili. Jako pierwszy swoje gotowanie 
zakończył Kamil, zaraz po nim Emilia, 
a jako trzecia, w regulaminowym czasie, 
skończyła Sara. Jury skosztowało każdego 
dania i każdego deseru, chwaląc przy tym 
pomysłowość i gusta kulinarne każdego 
finalisty. Po obradach przystąpiono do 
wręczania nagród.

– Przed tym finałem odbywały się cas-
tingi, półfinały, dlatego na scenie nie 
może zabraknąć żadnego półfinalisty. 
Chcielibyśmy nagrodzić dyplomem i po-
dziękowaniami Wiktorię Czekan, Dawida 
Filipiaka, Polę Giemzę, Dawida Plintę, 
Michała Rokickiego, Mikołaja Sembola, 
Emilię Śliwkę, Amelię Koło i Cezarego 
Macheja – mówił Krzysztof Gawlik zapra-
szając pozostałych kucharzy na scenę. Po 
obdarowaniu ich drobnymi upominkami 
przyszła kolej na ostateczny werdykt. 
Miejsce V zajęła Julia Wantulok, miejsce 
III ex aequo zdobyli Zuzanna Kiecoń i Ka-
mil Sembol, II miejsce – Sara Śliwińska, 
I miejsce – Emilia Pilch. Zwyciężczyni 
otrzymała statuetkę, bon o wartości 1000 
zł oraz możliwość odbycia jednodniowych 
warsztatów kulinarnych z Amelią Gardaś. 

Sponsorem konkursu była firma Extral 
Aluminium, produkty do przygotowania 
dań zapewniła firma Spar, przyprawy ufun-
dowała firma Prymat, a sprzęt kuchenny 
dostarczyła firma RM Gastro. Organiza-
torem całego wydarzenia była Akademia 
Esprit.                        Agnieszka Jarczyk

Mali kucharze bardzo dobrze radzili sobie z przygotowywaniem dań.            Fot. A. Jarczyk

Jury, w oczekiwaniu na dania, pokazywało, w jaki sposób zrobić sorbety na ciekłym 
azocie.                                                                                                          Fot. A. Jarczyk
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MIEJSKIE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

SZKOŁY PODSTAWOWE
Laureat Wojewódzkiego Konkursu przedmiotowego z matema-

tyki: Jakub Dziwisz z SP-1 (opiekun Jerzy Wrzecionko), finalistka 
Wojewódzkiego Konkursu przedmiotowego z języka polskiego: 
Anna Bolik z SP-3 (op. Aldona Sztuka). 

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”, kat. 
„Żaczek” – klasy II – b. dobry: Maja Molin z SP-2 (op. Grażyna 
Niemiec); kat. „Maluch” – klasy III – b. dobry: Mikołaj Bulandra 
z SP-1 (op. Halina Puchowska-Ryrych), kat. „Maluch” – klasy 
IV – b. dobry: Florentyna Loter z SP-2 (op. Józef Jaworski), kat. 
„Beniamin” – klasy V – b. dobry: Łukasz Gogółka z SP-1 (op. 
Katarzyna Bystroń), kat. „Beniamin” – klasy VI – wyróżnienie: 
Dawid Marcol z SP-1 (op. J. Wrzecionko).

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Mistrz Rachunku 
Pamięciowego” – kl. IV: I m. Jakub Folwarczny z SP-1 (op.  K. 
Bystroń), kl. V: I m. Łukasz Gogółka z SP-1 (op. K. Bystroń), kl. 
VI: I m. Jakub Dziwisz z SP-1 (op. J. Wrzecionko). 

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „FOX” – kl. IV – 
dobry: Amelia Taylor (op. Monika Grzywna), kl. V – b. dobry: 
Maja Torbus z SP-1 (op. Justyna Domagała), kl. VI – dobry: Paulina 
Sablik z SP-2 (op. Beata Luber).

Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego „The Best” – kl. 
V: I m. Maja Torbus z SP-1 (op. J. Domagała), kl. VI: I m. Paulina 
Sablik z SP-2 (op. B. Luber). 

Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy „Mistrz przyrody 2017 
– mapa bez tajemnic” – I m. Dariusz Ostrowski z SP-1 (op. Anna 
Szczepańska). 

Miejski Konkurs Wiedzy Ogólnej „Wiem, bo chcę” – klasy 
I (6-latki): I m. Pola Pustelnik z SP-2 (op. Grażyna Pilch), kl. I 
(7-latki): I m. Iga Janeczek z SP-2 (op. Czesława Chlebek), kl. 
II: I m. Aleksandra Wandzel z SP-2 (op. Eryka Szurman), kl. III: 
I m. Miłosz Macura z SP-5 (op. Małgorzata Heller).

Rejonowy Konkurs Recytatorski – I miejsce: Franciszek Chra-
pek z kl. 2 SP-5 (op. Jolanta Kowalska).

Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura” – kl. II: wy-
różn.: Mateusz Bujok z SP-2 (op. Urszula Śliwka), kl. III: II. m. 
Aleksandra Wojnar z SP-2 (op. U. Śliwka).

Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs Wiedzy Biblijnej  
„Jonasz” – kl. III i IV: I m. Milena Kurzok z SP-2 (op. U. Śliwka), 
finaliści: Natalia Lewicka, Samuel Zięba, Anna Śliwka – wszyscy 
z SP-2 (op. Joanna Mańczyk), Miłosz Macura z SP-5 (op. Małgo-
rzata Cieślar), Szymon Sikora z SP-6 (op. Maria Leszczyna), klasa 
V i VI: finaliści: Adam Kotas z SP-2 (op. U. Śliwka), Kornelia 
Wilczek z SP-6 (op. M. Leszczyna).

XXII Konkurs Wiedzy Biblijnej dla Szkół Podstawowych – 
finalistka: Anna Bolik z SP-3 z OP (op. Ilona Puchała).

Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów 
Artystycznych Śląska Cieszyńskiego: 

I m. w kat. zespołów teatralnych: teatrzyk „Buratino” z SP-2 
(op. Wiesława Herman, Monika Kubik), I m. w kat. zespołów 
wokalno-instrumentalnych: zespół „Bemolki” z SP-2 (op. Alek-
sandra Hatlas, Przemysław Sztwiertnia), Międzyszkolny Konkurs 
piosenki anglojęzycznej „I love singing” – I m. w kat. zespoły 
wok.: „Mini Bemolki” z SP-2, I m. w kat. solistów: Agnieszka 
Kubala z SP-2 (op. P. Sztwiertnia). 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej Województwa Śląskiego w Piłce 
Ręcznej Chłopców – III miejsce – drużyna SP-1 w składzie: Alek-
sander Bejnar, Patryk Siekierka, Jakub Dziwisz, Nikodem lszow-
ski, Łukasz Szczęsny, Jakub Serwotka, Maksymilian Chłopecki, 
Dawid Oliwka, Kamil Podżorski, Krzysztof Markuzel, Maciej 
Darowski, Łukasz Gogółka, Franciszek Czernin (op. Piotr Bejnar).

Śląska Liga Dzieci i Młodzieży w Narciarstwie Alpejskim – III 
m. drużyna SP-2 w składzie: Mikołaj Heczko, Kacper Greene, 
Julia Greene, Michał Sobolewski, Kamila Wojciech, Weronika 
Pokorny (op. z ramienia rodziców: Arkadiusz Sobolewski). 

Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – III miejsce  
w powiecie – drużyna z SP-6 w składzie: Patrycja Sosna, Wik-
toria Majchrowska, Karol Gierczak, Dawid Mika (op. Rajmund 
Raszyk).

(cd. na str. 14)

W ostatnim dniu roku szkolnego 2016/2017 uczniowie odebrali świadectwa w swoich szkołach. Ci najlepsi, wcale nie za karę, musieli 
wybrać się na jeszcze jedno - Miejskie Zakończenie Roku Szkolnego. Przyszli, by odebrać dyplomy, nagrody, uścisnąć dłoń burmistrza Irene-
usza Szarca i przewodniczącego Rady Miasta Artura Kluza oraz zebrać oklaski rodziców, krewnych i całej społeczności miasta. Można śmiało 
powiedzieć, że na scenie „Prażakówki” mogliśmy zobaczyć przyszłość, jeśli nie narodu, to na pewno naszego miasta. 

Najzdolniejszych oklaskiwali dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz radni: wiceprzewodnicząca Rady Miasta Anna Rottermund, przewodni-
czący Komisji Oświaty, Rodziny i Polityki Społecznej Krzysztof Pokorny, przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta 
Andrzej Szeja oraz koordynator ds. oświaty Urzędu Miasta Czesław Gluza.

Wręczanie dyplomów i nagród przeplatane było występami artystycznymi. Publiczność podziwiała zespół wokalno-instrumentalny „Gama 
2”, tancerkę Nadię Sikorę, recytatorów: Franciszka Chrapka i Natalię Then, wokalistki: Julię Bączek i Olgę Pokorny.

Poniżej nazwiska laureatów konkursów, festiwali, turniejów oraz najlepszych uczniów i sportowców.

Uhonorowano najlepszych sportowców szkół.          Fot. M. Niemiec

„They are the champions” - można powiedzieć, parafrazując utwór, który zabrzmiał dla najlepszych sportowców i absolwentów. Fot. M. Niemiec
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ABSOLWENCI GIMNAZJUM NR 1
Klasa 3a

wychowawca klasy 
Katarzyna Kałuża

Klaudia Ambo
Weronika Bujok
Marta Gogółka
Wiktoria Gomola
Kamil  Jodłowiec
Jarosław Kamiński
Szymon Kamiński
Maksymilian Kidoń
Mateusz Kłapsia
Julia Kohut
Katarzyna Kuszel
Norbert Lubiński
Wiktoria Magnuszewska
Angelika Marcol
Weronika Mynarz
Samuel Polok
Patryk Puchała
Wiktoria Rzepa
Jan Samiec
Weronika Sosna
Natalia Stoły
Żaneta Świeży
Aleksander Weinbrenner
 

Klasa 3b
wychowawca klasy 
Rafał Niemczyk

Marta Balcar
Izabela Chrapek
Bartosz Chwistek
Magda Gancarz

Paulina Gancarz
Keneth Gibbins
Filip Gruszczyk
Sebastian Jakubiec
Wiktoria Kędzior
Jakub Jan Kubacki
Szymon Kuś
Julia Puzoń
Patryk  Skwarło
Krzysztof Surowy 
Ewelina Szczerba
Dawid  Worek
Sara El Sarraj
 

Klasa 3c
wychowawca klasy

Małgorzata Szcześniewska – Gawlas

Marcelina Badura
Kamil Bujok
Szymon Chlebek
Mateusz Cieślar
Paweł Glet
Angelika Greń
Martyna Gruszka
Bartłomiej Grzyb
Katarzyna Heczko
Kacper Jaworski
Łukasz Juraszek
Karolina Kamińska
Dawid  Lewandowski
Kamil Małyjurek
Nikodem Marszałek
Szymon Medwid
Agata Menes

Łukasz Miklusiak
Katarzyna Potaszyńska
Filip Prutek 
Paulina Siekierka
Dawid  Skwarło
Kamil  Szkudłabski
Natalia Tomiczek
 

Klasa 3d
wychowawca klasy

Dorota Gluza

Mikołaj Arasimowicz-Malęga
Alicja Bańka
Angelika Chrapek
Ewa Czerwińska
Karol Czyż
Piotr Donczew
Zuzanna Drobisz
Patrycja Gomola
Wojciech Kidoń
Klaudi Kocjan
Paweł Kowala
Weronika Kowolik
Bartłomiej Kurzok
Paulina Pakuła
Leszek Polok
Rafael Sabiniok
Aleksandra Sobczyk
Laura Stec
Patrycja Szarzec
Klaudiusz Szczukowski
Benedykt Sztwiorok
Kamil  Tomkiel
Natalia Żurek
 
 

Klasa 3a

Klasa 3b

Klasa 3c

Klasa 3d
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ABSOLWENCI GIMNAZJUM 
NR 2

 Klasa 3a
wychowawca klasy

Edyta Knopek
Martyna Chrapek
Estera Ciemała
Filip Fijak
Żaneta Fober
Agnieszka Frączek
Szymon Frycz
Bartosz Głowacki
Joanna Grzesiok
Michał Haratyk
Karolina Herman
Bartosz Hłąd
Michał Kąsek
Krzysztof Kolarczyk
Martyna Kołatek
Arkadiusz Konieczny
Michalina Kozok
Krystian Król
Agnieszka Kunc
Daniel Sablik
Zofia Sitkiewicz
Małgorzata Szewieczek
Jakub Witczak

Klasa 3b
wychowawca klasy

Iwona Brudna-Warchał
Kacper Cieślar
Natalia Cieślar
Kinga Duława
Żaneta Jończyk
Karolina Juroszek
Michał Krysta
Kamila Małyjurek
Szymon Mende
Natalia Pawlas
Jakub Polok
Paulina Rzymska
Jakub Sieroń
Magdalena Sikora
Angelika Speda
Alicja Staniek
Andrzej Wawrzyńczak
Robert Wołowiec
Norbert Zamojć

Klasa 3c
wychowawca klasy
Marzena Malina

Natalia Bojda
Łukasz Broda
Jakub Chrapek
Alan Cieślar
Sonia Cieślar
Laura Dusza
Dominika Hombek
Estera Kajzar
Gustaw Kezwoń
Julia Kolarczyk
Nicole Konderla
Stanisław Krzyś
Krzysztof Kulik
Konrad Kurzok
Weronika Librowska
Monika Oczkowska
Justyna Porębska
Patrycja Pytel
Weronika Różycka
Michał Szlązak
Dawid Śliwka
Robert Śliwka
Kaja Wiercigroch
 
                        

Klasa 3c

Klasa 3a

Klasa 3b
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GIMNAZJA 
Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe: język polski – laureatka 

Weronika Sosna z G-1 (op. Katarzyna Kałuża), matematyka – lau-
reat Dawid Śliwka z G-2 (op. Marek Gluza), finalista Krzysztof 
Kolarczyk z G-2 (op. Iwona Brudna-Warchał), fizyka – laureat 
Dawid Śliwka z G-2 (op. Katarzyna Szewieczek), j. francuski –  
laureatka Maja Cichocka z G-2 (op. Joanna Iskrzycka-Marianek), 
finalistka Agnieszka Kunc z G-2 (op. Halina Chmiel-Bożek),  
j. niemiecki – finalista Jarosław Kamiński z G-1 (op. Anna Kalita-
-Jancarczyk), j. angielski – finalista Dawid Śliwka z G-2 (op. 
Anna Hanzlik). 

XVIII Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs Wiedzy Bi-
blijnej „Jonasz”: laureat Dawid Śliwka z G-2 (op. J. Mańczyk). 

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX: b. dobry – 
Dawid Śliwka z G-2, Daniel Sablik z G-2 (op. Anna Hanzlik), 
Bartosz Dusza z G-2 (op. Anna Szczuka-Pezda), dobry: Luiza 
Roman z G-2 (op. A. Hanzlik), Aleksander Weinbrenner z G-1 
(op. Agnieszka Kozik, Katarzyna Pobiegło).

Międzynarodowy Konkurs Językowy on-line - The Big Chal-
lenge: I m. w województwie: Aleksander Weinbrenner z G-1 (op. 
A. Kozik, K. Pobiegło).

Olimpiada Wiedzy Archimedes Lingua Plus: laureaci z G-1: 
Wojciech Kondziela, Sebastian Paszek, Wiktoria Jakubiec, Pa-
weł Bukowczan, Justin Leichtfeld, Julia Tometczak, Aleksander 
Weinbrenner, Sara El Sarraj, Maria Pawłowska, Igor Olszar (op. 
A. Kozik, K. Pobiegło). 

XIII Powiatowy Konkurs „English is cool”: I m. Dawid Śliwka 
z G-2, wyróżnienie Daniel Sablik z G-2 (op. A. Hanzlik). 

Powiatowy Konkurs Recytatorski z języka angielskiego „Poe-
zja i proza w języku Shakespeare’a": III m. Monika Oczkowska  
z G-2 (op. Anna Hanzlik). 

Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny „Lwiątko 2017”, tytuł Kaona 
zdobyli z G-2: Dawid Śliwka i Bartosz Dusza (op. Justyna Szołtys).

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur: b. dobry: 
Bartosz Dusza z G-2, wyróżnienie Dawid Śliwka z G-2 (op. Marek 
Gluza), wyróżnienia: Krzysztof Kolarczyk i Bartosz Hłąd z G-2 
(op. Iwona Brudna-Warchał), wyróżnienia: Wojciech Kondziela, 
Eryk Lipowczan i Samuel Polok z G-1 (op. Dorota Gluza). 

XII Olimpiada Matematyczna Juniorów: finalista Dawid Śliwka 
z G-2 (op. M. Gluza).

Alfik Matematyczny: b. dobry: Jakub Śliwka z G-1 (op. Dorota 
Gluza).

Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”: II m.  
w województwie: drużyna z G-1 w składzie: Żaneta Świeży, 
Maria Pawłowska, Patryk Puchała, Wiktoria Magnuszewska (op. 
Jolanta Kamińska). 

IX Powiatowy Konkurs „Zadbaj o swoje zdrowie”: I m. Do-
minika Hombek, II m. Justyna Porębska z G-2, III m. Michał 
Haratyk - wszyscy z G-2 (op. Edyta Knopek). 

XV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie „Śląsk Cieszyń-
ski – moja mała ojczyzna wczoraj i dziś”: III m. Dawid Śliwka  
i Szymon Śliwka z G-2 (op. Barbara Górniok).

Powiatowy Konkurs Recytatorski „Trzy odsłony kultury”:  
III m. Katarzyna Górny z G-2 (op. Monika Rzeszótko). 

II Powiatowy Konkurs Frazeologiczny „Tęga Głowa”: I m. 
Melchior Kaczmarzyk z G-2 (op. M. Rzeszótko). 

Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej: III m. Paweł Porębski 
z G-2 (op. Dorota Werszner-Krzywoń). 

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego:  
I m. w powiecie i III m. w okręgu drużyna z G-2: Paweł Poręb-
ski, Marta Marianek, Daniel Troszok, Dawid Lipowczan (op.  
D. Werszner-Krzywoń). 

Ogólnopolskie Wyścigi Pojazdów Elektrycznych: I i II m.  
w Poznaniu, II m. w Bydgoszczy drużyna z G-2: Filip Fijak, Szy-
mon Mende, Bartosz Głowacki, Kamila Chrapek, Daniel Cielepak 
(op. J. Iskrzycka-Marianek).

Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów 
Artystycznych Śląska Cieszyńskiego: II m. Zespół Wokalno-
-Instrumentalny „Gama 2” z G-2 (op. Janusz Śliwka, Stanisław 
Trembla). 

I m. w Mistrzostwach Powiatu Cieszyńskiego w piłce ręcznej 
chłopców i III m. w półfinale wojewódzkim – drużyna z G-1, 
kapitan Mateusz Cieślar (op. Przemysław Ciompa).

Mistrzostwa Powiatu Cieszyńskiego w piłce ręcznej dziewcząt: 
II m. drużyna z G-1, kapitan Katarzyna Potaszyńska (op. Małgo-
rzata Szcześniewska-Gawlas).

Mistrzostwa Powiatu Cieszyńskiego w piłce siatkowej dziew-
cząt: II m. drużyna z G-2, kapitan Martyna Tesarczyk (op. Artur 
Kluz).

Mistrzostwa Powiatu Cieszyńskiego w piłce siatkowej chłop-
ców: III m. drużyna z G-2, kapitan – Wojciech Wydra (op.  
A. Kluz). 

Mistrzostwa Powiatu Cieszyńskiego w siatkówce plażowej 
dziewcząt: II m. drużyna z G-2: Wiktoria Janik i Paulina Kukuczka 
(op. A. Kluz).

Mistrzostwa Powiatu Cieszyńskiego w siatkówce plażowej 
chłopców: IV m. drużyna z G-2: Wojciech Wydra i Tomasz Puczek 
(op. Artur Kluz). 

III m. w Mistrzostwach Powiatu Cieszyńskiego i III m.  
w Mistrzostwach Rejonowych w lekkoatletyce chłopców: drużyna  
z G-1, kapitan Łukasz Miklusiak (op. P. Ciompa).

III m. w Mistrzostwa Powiatu Cieszyńskiego i III m. w Mistrzo-
stwach Rejonowych w tenisie stołowym chłopców: drużyna z G-1, 
kapitan Grzegorz Hussar (op. Przemysław Ciompa).

Podczas gali nagrodzono wszystkich nauczycieli i opiekunów 
wyróżnionych uczniów.

Uhonorowano najlepszych sportowców z każdej szkoły pod-
stawowej i gimnazjum. Żeby zasłużyć na takie miano, uczniowie 
musieli się wykazać bardzo dobrymi wynikami i wszechstron-
nością. 

SP-1: Magdalena Pinkas i Aleksander Bejnar 
SP-2: Julia Green i Kacper Juraszek 
SP-3: Justyna Gluza i Tymoteusz Kurzok
SP-5: Zuzanna Macura i Bruno Kral (z klasy 4., najmłodszy  

w historii najlepszy sportowiec szkoły) 
SP-6: Marcelina Burawa i Bartosz Mrowiec
G-1: Katarzyna Potaszyńska i Łukasz Miklusiak
G-2: Weronika Librowska i Bartosz Hłąd
ABSOLWENCI ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
G-1: Aleksander Weinbrenner
G-2: Dawid Śliwka
Na cześć najlepszych sportowców i najlepszych absolwentów 

zabrzmiała piosenka „We are the champions” i gromkie oklaski 
publiczności. Po tym uroczystym finale prowadząca uroczy-
stość Magdalena Kozłowska, inspektor ds. oświaty i organizacji 
pozarządowych Urzędu Miasta, ogłosiła początek wakacji dla 
ustrońskich uczniów.                                          Monika Niemiec

(cd. ze str. 11)

MIEJSKIE ZAKOŃCZENIE 
ROKU  SZKOLNEGO 

Dyplomy, statuetki i nagrody odbierali najlepsi uczniowie, m.in. Da-
wid Śliwka z G-2 - rekordzista w liczbie osiągnięć.          Fot. M. Niemiec
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Wiadomym jest, że najskuteczniejsza 
nauka to ta, którą zdobywamy poprzez 
doświadczenie i zabawę. Uczniowie klasy 
3A Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu 
zakończyli projekt „Eko Einsteini”. Teraz 

już każdy 9- latek wie, czym są odnawialne 
źródła energii i jak zbudować fotowolta-
icznego dinozaura. 

Projekt „Eko Einsteni” jest laureatem 
konkursu grantowego „Eko Odkrywcy 

ODKRYLI W SOBIE EKOLOGÓW

4”, organizowanego przez firmę Henkel 
Polska. 4-miesięczne warsztaty dawały 
nie tylko możliwość zgłębienia wiedzy 
na temat odnawialnych źródeł energii  
i ich korzystnych wpływów na środowisko. 
Uczniowie ustrońskiej „Dwójki” stali się 
małymi konstruktorami. Na zajęciach 
mieli okazję stworzyć żaby, dinozaury 
fotowoltaiczne i pociągi napędzane energią 
słoneczną. O produkcji energii elektrycz-
nej pozyskiwanej z wiatru dowiedzieli się 
tworząc mini turbiny wiatrowe, wiatraki 
i samochody. Możliwości wody poznali 
dzięki budowie wyścigówek hybrydowych. 
Każdej lekcji konstruktorskiej towarzyszy-
ła lekcja pokazowa, tłumacząca m.in. teorię 
zasad działania samochodu hybrydowego 
napędzanego siłą wodoru, czy przedsta-
wiająca cykl rozwoju żab. Podsumowanie 
projektu było równie wymagające dla 
uczniów 3A. Ich zadaniem było stworzenie 
lekcji pokazowej z prezentacją oraz inter-
aktywnym quizem wiedzy dla koleżanek  
i kolegów z pozostałych klas. 

– Zajęcia były super! Najbardziej po-
dobało mi się to, że mogliśmy skręcać 
różne roboty i budować z klocków pojazdy  
i wielkie modele turbin wiatrowych! Zbu-
dowałem żabę, która porusza się za pomocą 
światła i „hydrobolid” – najszybszą wyści-
gówkę pryskającą wodą – dodaje Dawid, 
uczestnik projektu.     Kinga Ludorowska

Za nami III Rodzinny Piknik, zorganizo-
wany przez społeczność Szkoły Podstawo-
wej nr 6 w Ustroniu w dniu 10 czerwca br.

Piknik rozpoczął się od tańców, śpiewów 
i giętkich wygibasów utalentowanych ucz-
niów z SP-6. Zwieńczeniem artystycznych 
wysiłków był wspólny występ uczniów, 
rodziców i nauczycieli w przedstawieniu 
pt.: „Mrówka”. Wszystkich artystów na-
grodzono gromkimi brawami.

Jak zwykle wielu emocji dostarczył 
uczestnikom pokaz przygotowany przez 
policjantów i strażaków. Tym razem mo-
gliśmy również podziwiać dostojnego 
sokoła z Leśnego Parku Niespodzianek 
w Ustroniu. Najodważniejsi pozowali do 

zdjęć, trzymając uroczego drapieżnika 
na ręce.

Pod bacznym okiem instruktorów 
najmłodsi mogli spróbować swoich sił 
na ściance wspinaczkowej oraz uczest-
niczyć w zabawach z chustą animacyjną. 
Nie brakowało również chętnych, by 
przez moment zrelaksować się w salonach 
piękności. Modne fryzury oraz precyzyj-
nie wykonane, fantazyjne malowidła na 
twarzach dodawały uroku uczestnikom  
w każdym wieku. 

Kolorowe stoiska kusiły rozmaitościa-
mi. Trudno było oprzeć się smakowitym, 
domowym wypiekom, grillowanym potra-
wom czy wyśmienitej grochówce. Oprócz 

RODZINNIE W BŁADNICACH 

smakołyków, można było zaopatrzyć się 
w przeróżne drobiazgi na pchlim targu. 

Pozytywne emocje wywołały także 
potyczki rodzinne, podczas których pa-
kowanie plecaków, nakładanie peleryny 
oraz tor z przeszkodami okazały się nie 
lada wyzwaniem.

Uwieńczeniem pikniku były rozgrywki 
sportowe o Puchar Przechodni Dyrektora. 
Nagroda cenna, zatem i walka była zacię-
ta. Do boju włączyli się rodzice, uczniowie 
i nauczyciele. Ostatecznie puchar trafił  
w ręce zadowolonych uczniów. Gratu-
lujemy.

Choć pogoda była nieco kapryśna, 
wspaniała rodzinna atmosfera oraz spory 
wachlarz atrakcji sprawiły, że kolejny 
Rodzinny Piknik można uznać za wyjąt-
kowo udany. 

Szczególne podziękowania kierujemy do 
następujących firm, organizacji oraz osób 
prywatnych: Urząd Miasta Ustroń, Park 
Linowy Wisła „Przygoda Park”; Kolej 
Linowa Czantoria;  Cukiernia „Haneczka”; 
Mokate; Cynkownia „Jet” Sp. z o. o. Har-
butowice; Kolej Linowa „Skolnity”; Park 
Linowy w Brennej; Orla Perć; Dream Park 
Ochaby; Firma Kubala - Ustroń; Mader bis 
– ogrodnictwo Ustroń; Studio fryzjerskie 
„Iza”; Zakład Fryzjerski „Ania” Ustroń; 
Ogrodnictwo Muszer Ustroń, Usługi ślusar-
skie PHU-G-Stal; Firma „Klaudia” Ustroń; 
Straż Pożarna, Policja; Rodzice: Daniel 
i Roksana Procner, Magdalena i Piotr 
Fober, Róża i Janusz Kuboszek, Barbara  
i Łukasz Gabryś, Karina i Mariusz Szpak, 
Majchrowska Dagmara, Wiesława i An-
drzej Kępińscy.

Zapraszamy na stronę www.sp6.ustron.
pl, gdzie można zobaczyć filmy i zdjęcia  
z naszego Pikniku.

Dzieci przez zabawę zgłębiały wiedzę o odnawialnych źródłach energii. 

 Fot. J. Raszka
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Ostatnio podczas moich przyrodniczych peregrynacji udało mi się 
napotkać przedstawicieli takiego słabego i bezbronnego gatunku, 
który z powodzeniem podszywa się pod owady „niebezpieczne 
i uzbrojone”, a mianowicie przeziernika osowca, czyli motyla 
udającego… szerszenia.

Trudno chyba o owady budzące bardziej skrajne skojarzenia 
jak motyle i szerszenie. Motyle to dla wielu z nas przecież 
piękne i kolorowe owady o dużych skrzydłach, niewinnie prze-
latujące sobie dość powolnym i niezgrabnym lotem z kwiatka 
na kwiatek (pamiętajmy jednak, że ćmy to także motyle, tyle 
że nocne!). Bezbronne i łagodne, zdają się być i są wymarzoną 
ofiarą wielu drapieżców, czy to owadów, czy też ptaków. Z dru-
giej strony mamy szerszenie: największe z naszych rodzimych 
osowatych, uzbrojone w żądła i jad, polujące na inne owady  

i uważane za bardzo agresyw-
ne, przez co cieszące się wśród 
ludzi – nie do końca zasłuże-
nie – złą sławą. Szerszenie by-
wają groźne i napastliwe jedy-
nie w pobliżu swego gniazda, 
którego są gotowe bronić do 
upadłego, żądląc napastnika 
ile sił i jadu w żądłach, ale  
w istocie są mniej agresywne 
niż osy, a opowieści o szcze-
gólnie zabójczym szerszenim 
jadzie można między bajki 
włożyć, gdyż pod względem 
mocy jest porównywalny  
z jadem pszczół i os. Cha-
rakterystyczne barwy od-
włoka – czarne pierścienie 
na żółtym tle – oraz charak-
terystyczne głośne bzycze-
nie sprawiają, że na widok 
szerszenia lub na wydawany 
przez niego dźwięk wielu lu-
dzi wpada w panikę, zaczyna 
wykonywać groteskowe ruchy  
i pląsać w podskokach lub 
rzuca się w poszukiwaniu ja-
kiejś macki bądź zabójczego 
środka na owady. Szerszenie 

budzą strach lub przynajmniej niechęć także pośród wielu 
drapieżnych owadów czy owadożernych ptaków, co nadzwy-
czaj skutecznie „wykorzystały” między innymi gatunki motyli 
zaliczanych do rodziny przeziernikowatych. Wiele z nich ma 
kontrastowe, jaskrawe ubarwienie, przezroczyste skrzydła i do 
złudzenia przypomina żądłówki. Mistrzem takiego kamuflażu 
(fachowo przez przyrodników zwanego mimikrą) jest właśnie 
przeziernik osowiec – największy krajowy przedstawiciel tej 
rodziny motyli. Sama rozpiętość wąskich, przezroczystych  
i grubo użyłkowanych skrzydeł tego motyla jest imponująca –  
u większej samicy osiąga 4,5 cm, a u samca 3,8 cm. Jeśli do 
wielkości dodamy odwłok przystrojony w żółte i czarne pasy 
oraz głośne brzęczenie wydawane podczas lotu, to wypisz 
wymaluj mamy „zabójczo groźnego” szerszenia!

Przezierniki osowce zwykle niewiele i krótko latają za dnia, 
będąc raczej motylami nocnymi. Są bezbronne, mają uwstecz-
nione narządy gębowe i podczas swego krótkiego, zaledwie kil-
kudniowego żywota w ogóle się nie odżywiają. Po zapłodnieniu 
samica składa u podstawy pni głównie topól nawet i 1 800 jaj,  
a wyklute z nich larwy wgryzają się w miękkie topolowe drewno 
i spokojnie się nim objadają przez 3-4 lata, osiągając długość na-
wet 4 cm. Potem się przepoczwarzają i przez dość dużej średnicy 
otwór (wyglądający niczym nawiercony wiertarką) wylatują jako 
dorosłe pseudo-szerszenie, aby podczas krótkiego żywota odbyć 
gody i złożyć kolejną partię jaj. 

Formy dojrzałe przeziernika osowca występują od maja do lipca 
głównie w lasach łęgowych i w alejach topolowych na terenie ca-
łej Polski, są dość częste i przy masowych pojawach mogą nawet 
doprowadzać do uszkodzenia wielu drzew. Ale przede wszystkim 
budzą strach i przerażenie swym wyglądem, na pierwszy rzut oka 
zupełnie nie przypominając motyli, którymi przecież są.  

                                              Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda
  

Wszystkie stworzenia codziennie „zadają” sobie jedno i to 
samo, jakże ważkie pytanie – bynajmniej nie pytają „Jak żyć?”, ale 
rozpaczliwie próbują znaleźć odpowiedź na znacznie dramatycz-
niej brzmiące „Jak przeżyć?”. Absolutnie nic w tym dziwnego: 
wokół nas nieustannie toczy się przecież zacięta walka o przeżycie 
kolejnego dnia (i nocy w przypadku nocnych stworzeń). Toczą 
ją zarówno rośliny i grzyby (w ich przypadku walka ta wydaje 
się mieć znacznie mniej dramatyczny i dynamiczny przebieg), 
jak i zwierzęta – tu już bardzo łatwo przychodzi nam wskazać 
zwycięzców i przegranych, czyli te zwierzaki, które dany dzień 
triumfalnie przeżyły i nie dały się zjeść, jak i te zjedzone. 

Przejawem tych codziennych zmagań o życie i przeżycie jest 
niezwykły „wyścig zbrojeń”, w którym uczestniczą wszystkie 
stworzenia, duże i małe, te należące do świata roślin i grzy-
bów, jak i te ze świata zwierząt. 
Przeróżnie ten wyścig zbrojeń 
się objawia i różnorakie przy-
nosi efekty. Czasem będą to 
większe i ostrzejsze kły i pa-
zury, którymi można zarówno 
coś upolować, jak i skutecznie 
obronić się przed prześladowcą. 
Czasem będzie to grubsza skóra 
bądź mocniejszy pancerz, na 
którym skruszą się choćby nie 
wiem jak twarde i ostre zęby  
i pazury drapieżników. Czasem 
będą to rącze nogi lub skrzydła, 
zapewniające przewagę nad my-
śliwymi i ułatwiające skuteczną 
przed nimi ucieczkę (aczkol-
wiek warto pamiętać, że sprawne 
nogi i skrzydła w przypadku 
drapieżników oznaczają większą 
szansę na zakończone sukce-
sem polowanie). W wielu jednak 
przypadkach zwierzęta wszelkiej 
maści i przynależności syste-
matycznie wolą unikać otwartej 
konfrontacji z wrogiem, po pro-
stu go „omijając”: a to wychodzą  
z kryjówek w poszukiwaniu cze-
goś do zjedzenia o porze, kiedy 
najzacieklejsi nawet wrogowie są już zmęczeni i sami udają się 
na spoczynek, a to starają się ukryć swe gniazda i domy, tak aby 
nie wypatrzyły ich najbystrzejsze oczy i nie wywęszyło najczulsze 
powonienie drapieżników. Jeszcze inną, a przy tym skuteczną 
metodą uniknięcia zostania zjedzonym jest udawanie… trupa, 
jeśli się okaże, że wszelkie sposoby umknięcia głodnemu wrogowi 
zawiodły. A że całkiem spore grono mięsożerców bynajmniej 
nie przepada za padliną i objada się wyłącznie tym, co samo 
uśmierciło swymi zębami czy pazurami, udawanie martwego 
wbrew pozorom nadzwyczaj często pozwala – chociaż brzmi 
to paradoksalnie – przeżyć. Niezwykle skuteczna okazuje się 
również broń chemiczna, czyli umiejętność produkowania toksyn 
sprawiających, że po zjedzeniu „producenta” tychże  substancji, 
myśliwy dostaje przynajmniej niestrawności lub swój żywot 
kończy w mękach i skrętach „kiszek”. Zresztą wcale nie trzeba 
umiejętności wytwarzania trucizn, często wystarcza substancja, 
która odstręcza drapieżców np. wstrętnym zapachem, a rzecz 
ujmując ściślej – odorem lub smrodem. 

Ale bodaj najciekawszym, a z pewnością najefektowniejszym 
sposobem uniknięcia zostania zjedzonym jest wmówienie swym 
wrogom, że jest się kimś zupełnie innym, znacznie groźniejszym  
i niebezpieczniejszym, uzbrojonym w broń, która każdy atak może 
uczynić ostatnim, ale dla napastnika. Zwłaszcza wiele owadów 
wyspecjalizowało się w takim oszukiwaniu, czy też podszywaniu 
się pod inne gatunki, powszechnie uważane za niebezpieczne,  
z którymi spotkań należy unikać. Całkiem spore grono zupełnie 
bezbronnych i nieszkodliwych gatunków owadów, odpowiednim 
kształtem i barwami ciała do złudzenia przypomina na przykład 
żądłówki, czyli owady, które odstraszają samą nazwą, gdyż pod 
nią kryją się zbrojne w żądła i boleśnie żądlące pszczoły, osy czy 
szerszenie. I upodabniają się do zwierząt budzących strach często 
tak skutecznie, że udaje się wprowadzić w błąd nawet i ludzi. 

BLIŻEJ NATURY
PRZEZIERNIK OSOWIEC
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Uczniowie klas językowych Gimnazjum 
nr 1 im. prof. J. Szczepańskiego w Ustro-
niu uczestniczyli w różnych konkursach 
j. angielskiego: szkolnych, powiatowych, 
wojewódzkich, ogólnopolskich, a także 
międzynarodowych. Najlepsze wyniki 
uzyskał uczeń kl. 3a Aleksander Weinbren-
ner (o osiągnięciach tego ucznia oraz jego 
kolegów piszemy na str. 14). 

Dzięki wsparciu Rady Rodziców, 44 ucz-
niów naszego gimnazjum wzięło udział 
w międzynarodowym konkursie j. angiel-
skiego THE BIG CHALLENGE-the online 
English Contest for Schools. Mając za sobą 
czteroletnie doświadczenie w korzysta-
niu z elektronicznych ćwiczeń do języka 
angielskiego, postanowiliśmy już po raz 
drugi wziąć udział w tym konkursie. The 

TO BYŁO DUŻE WYZWANIE

Big Challenge powstał we Francji w 1999 r.  
z inicjatywy grupy nauczycieli j. angiel-
skiego i jest adresowany do uczniów klas 
5 i 6 szkoły podstawowej oraz 1-3 gim-
nazjum, którzy uczą się j. angielskiego 
jako języka obcego. Od 2016 roku bierze  
w nim udział także Polska. W tegorocz-
nej edycji wzięło udział 637.471 uczniów  
z 12 krajów, którzy 4 kwietnia rozwiązywali 
45 minutowy test online. I tym razem naj-
lepszy okazał się Aleksander Weinbrenner, 
który zdobył I miejsce w województwie na 
245 uczniów a 15 m-ce w Polsce na 1.768 
uczestników. 

W naszej szkole zorganizowana została też 
kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu 
Olimpiada Wiedzy Archimedes Lingua.plus, 
w której wzięło udział 28 uczniów. Wśród 
nich znalazło się aż 8 laureatów. Przez cały 
rok szkolny organizowany był także szkolny 
konkurs na najlepszego szperacza słowniko-
wego LOOKACZ.

27 maja w czytelni ustrońskiej biblioteki 
po raz kolejny odbyło się Forum Młodzie-
żowe miast partnerskich, którego tematem 
była „Literatura w oczach młodzieży”. Naszą 
szkołę i jednocześnie miasto reprezentowała 
uczennica klasy 3a Wiktoria Magnuszewska. 
Jej osobiste podejście do tematu i swoboda 
wypowiedzi w języku angielskim i polskim 
napawały dumą.

Na sukcesy uczniów miało wpływ utwo-
rzenie w G-1 w 2007 r. klasy anglosaskiej 
ze zwiększoną ilością godzin j. angielskie-
go oraz podziałem na grupy. Na zbiorcze 
podsumowanie wieloletniej pracy pewnie 
przyjdzie czas za dwa lata, kiedy dojdzie 
do całkowitego wygaszenia gimnazjów. 
Nasuwa się pytanie, czy ten cały dorobek był 
naprawdę bez znaczenia? Agnieszka Kozik  

Najlepsi angliści z Gimnazjum nr 1.

2 lipca o godz. 15:00 rozpocznie się bez-
alkoholowa zabawa, zorganizowana przez 
Skoczowskie Stowarzyszenie Abstynentów 
Klub „Jonasz”, Ustrońskie Stowarzyszenie 
Trzeźwości Klub Abstynentów „Rodzina” 
i Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abs-
tynenta „Familia”. Wydarzenie odbędzie 

się w Ustroniu Dobce przy ośrodku nad-
leśnictwa. Będzie można bawić się przy 
muzyce, nie zabraknie takich atrakcji jak 
strzelnica czy możliwość wypróbowania 
auto-gogli. Dla wszystkich uczestników 
imprezy zapewniona będzie kuchnia do-
mowa oraz napoje zimne i gorące.

ZABAWA 
ŚWIĘTOJAŃSKA 
BEZ ALKOHOLU

Dużo turystów – dużo problemów komunikacyjnych. Oczywiście nie tylko przyjezdni łamią przepisy, ale w czasie słonecznych weekendów 
akurat oni najbardziej rzucają się w oczy, zwłaszcza gdy parkują w taki sposób jak widać na zdjęciu p[o prawej. Jeśli ktoś nie poznaje 
miejsca, to wyjaśniamy, że jest to przy ustrońskim komisariacie policji. Nie mamy nic przeciwko turystom ani też motocyklistom. Niestety 
sami wystawiają sobie negatywną opinię. Powyżej, po lewej skrzyżowanie ul. Katowickiej z Cieszyńską w ostatnią niedzielę. Połowa tej 
grupy z rykiem silników wymusiła pierwszeństwo, blokując ruch w stronę Cieszyna.                                                 Fot. M. Niemiec i W. Herda
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BIBLIOTEKA     POLECA:

Tony Horwitz
„Błękitne przestrzenie”

Pod koniec XVIII wie-
ku słynny angielski żeglarz 
- kapitan James Cook był 
organizatorem i kierowni-
kiem trzech wypraw dookoła 
świata. Sporządzone podczas 
tych podróży mapy były tak 
doskonałe, że używano ich 
jeszcze do niedawna.

Tony Horwitz rusza  śladem 
Cooka na wiernej replice jego 
okrętu, próbując zrozumieć 
kapitana i odnaleźć ślady jego 
wędrówek w miejscach, do 
których przybijał on dwieście 
lat wcześniej. Prześladowa-
ny przez chorobę morską,  
z opasłym tomem dzienni-

Ruszyła akcja ekologiczna „50 dębów 
na 50-lecie Uzdrowiska Ustroń”, któ-
ra jest nawiązaniem do ogólnopolskiej  
i międzynarodowej akcji sadzenia drzew. 
Celem akcji jest edukacja przyrodnicza  
i podnoszenie świadomości ekologicznej 
społeczeństwa w zakresie ochrony środo-
wiska i zmian klimatu. Przedstawiciele 
Miasta Ustroń zainicjowali akcję sadze-
nia drzew, chcąc tym samym upamiętnić 

50-te obchody nadania miastu Ustroń sta-
tusu Uzdrowiska.

Pierwszym dębem, który został posa-
dzony było drzewo Mieszkańców Miasta 
Ustroń. Odbyło się to 17 czerwca w parku 
za ratuszem, a dokonali tego burmistrz 
miasta Ustroń, przewodniczący Rady 
Miasta oraz naczelny lekarz uzdrowiska. 
Pozostałe 50 dębów zostaną posadzone  
w terminie do końca lipca, aby uhonorować 

50 DĘBÓW
NA 50-LECIE UZDROWISKA

osoby i organizacje zasłużone dla miasta 
Ustroń. Drzewa umieszczone zostaną na 
terenie Ustronia w dzielnicach: Niero-
dzim, Hermanice, Poniwiec, Jaszowiec, 
Zawodzie, Centrum. 

– Doskonale wiemy jak ważne jest sa-
dzenie drzew, które nie tylko korzystnie 
oddziałują na nasze samopoczucie oraz 
zdrowie, ale również działają uspokaja-
jąco oraz łagodzą stres. Mamy nadzieję, 
że nasze piękne miasto stanie się jeszcze 
bardziej zielonym, a także przyjaznym 
miejscem zarówno dla mieszkańców, jak 
również kuracjuszy czy turystów – mówi 
Katarzyna Czyż-Kaźmierczak, naczelnik 
Wydziału Promocji, Turystyki, Kultury  
i Sportu w Ustroniu.

Oczekiwałem na projekcję filmu o Zawodziu z dużymi nadzie-
jami. W notatkach termin premiery zaznaczony na czerwono,  
z wykrzyknikiem. Do amfiteatru z godzinnym wyprzedzeniem... 
I co? Wielkie rozczarowanie. Brak scenariusza, co skutkuje 
chaotyczną zbitką poszczególnych ujęć. Przypadkowa kolejność 
zdjęć. Brak najważniejszych zdjęć – widoku z zachodu, spod 

LIST DO REDAKCJI
Jelenicy pokazującego całe Zawodzie, od Maciejki po Daniela,  
a to jest najważniejsze – Zawodzie jako kompleks, a nie pojedyncze 
piramidy. Zabrakło zdjęć dziewiczej jeszcze Równicy (a jest ich  
w archiwach mnóstwo) i stopniowo powstających obiektów. Brak 
zdjęć z budowy poszczególnych domów, brak planu Zawodzia  
z zaznaczonymi, a niezrealizowanymi obiektami. Ustroński kom-
pleks urbanistyczny (a nie pojedyncze obiekty) został doceniony 
przez jedno z najbardziej prestiżowych wydawnictw architekto-
nicznych na świecie – Phaidon. Na filmie ani razu nie widzimy 
całego Zawodzia, tego co jest najwyżej oceniane przez znawców 
tematu. Wielka szkoda i żal.   Zbigniew Niemiec

W sobotnie południe 3 czerwca odbył się pierwszy festyn 
zorganizowany przez niedawno powstałe Stowarzyszenie „Li-
powiec”. Impreza ta składała się z występów dzieci lipowskiego 
przedszkola i szkoły podstawowej, pokazów strażackich oraz 
tradycyjnego smażenia jajecznicy na ognisku. Jest to zwyczaj 
wywodzący się od pasterzy, którzy pasąc owce podkradali jajka 
z gniazd ptaków i spożywali je pod różnymi postaciami, między 
innymi smażąc na ogniu. 

Zabawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkań-
ców Lipowca oraz okolicznych dzielnic, ale nie zabrakło również 
cyklistów, którzy z zaciekawieniem przystawali, degustowali 
przekąski przygotowane na stoiskach. 

W imieniu Stowarzyszenia Lipowiec chcielibyśmy bardzo 

serdecznie podziękować za wsparcie przy organizacji festy-
nu zielonoświątkowego. Szczególne podziękowania Gazecie 
Ustrońskiej za patronat medialny, Parafii Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Ustroniu Lipowcu, Parafii N.M.P. Królowej Polski 
w Hermanicach, państwu Karolinie i Tomaszowi Juroszek, 
państwu Hanzel, panu Janowi Sztekla, Firmie „Lewiatan – 
Smrek” w Ustroniu Lipowcu, Firmie „Fameks” Jerzy Franek, 
Piekarni „Pasja” Sylwester i Karina Pasterny, Firmie Laserwood, 
sklepowi ODIDO – PHG Andrzej Mendrek, Agnieszce Kunc  
i Małgorzacie Szewieczek, nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 
5 oraz Przedszkola nr 5, Regionalnemu Zarządowi Gospodarki 
Wodnej w Gliwicach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu  
Lipowcu, Policji, Urzędowi Miasta Ustroń oraz Annie i Adamowi 
Tomiczek – współorganizatorom.

                                            Zarząd Stowarzyszenia Lipowiec

INTEGRACYJNY FESTYN

ków Cooka w ręku i w towa-
rzystwie przyjaciela-hulaki, 

dociera do najdalszych za-
kątków świata.

Dariusz Kaliński
 „Czerwona zaraza”

Książka opisująca to, jak  
w praktyce wyglądało wy-
zwalanie Polski przez żołnie-
rzy Armii Czerwonej. Choć 
wojna się kończyła i cały 
świat odczuwał radość z tego 
powodu, Polska była grabio-
na, dewastowana, okradana, 
demolowana i poniżana przez 
naszego sojusznika. Mimo 
to blisko pół wieku kulty-
wowano mit szlachetnych 
wyzwolicieli…
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Przy ustrońskim 
stole

USTRONIU

W dawnym
Absolwenci Szkoły Podstawowej nr 1 

w Ustroniu (1947-1954). I rząd od góry:  
J. Troszok, K. Śliż, K. Chmiel, R. Wantulok, 
K. Krysta, W. Kopel, Łyżbicki, F. Kostka,  
F.  Rycko,  J.  Nowak,  G.  Stawinoga,  
H. Mika, E. Jenkner, H. Brzezina, Z. Gajdzica,  
H. Puczek. II rząd: H. Biernat, K. Irecka, 
D. Wądolna, T. Staszek, I. Szczepańska,  
P. Szwarc, Z. Myrmus, J. Czyż, H. Nogow-

czyk, A. Biłko, M. Kukla, H. Kolarczyk,  
D. Sworowska, NN, H. Wójcik, H. Pilch, 
M. Mendrek, H. Wantulok, M. Salachna,  
L. Pestka, J. Misiorz. III rząd nauczyciele:  
G. Tomiczek, ks. Stypa, A. Błaszczyk,  
A. Latocha, kierownik T. Bobkiewicz,  
H. Garbusińska, Grabowska, A. Bobkiewicz, 
K. Sikora. Siedzą: Goryczka, H. Kubok, R. Żar-
łok, J. Bobkiewicz, S. Puchała, B. Bukowczan.

NIEPOZORNA RZODKIEWKA
Nastał nareszcie, aczkolwiek z lekkim opóźnieniem, ten cu-

downy czas, kiedy wielbiciele świeżych warzyw i owoców mogą 
objadać się nimi do woli. Spacer przez targ nie jest łatwy, bo-
wiem truskawki pachną już z daleka, a wszędzie wokół piętrzą 
się sterty rabarbaru, szparagów i kalafiorów. I tak, jak niektórzy 
wypróbowują w sezonie kilkadziesiąt przepisów na szparagi, 
zjadają dziennie kobiałkę truskawek czy trzy razy w tygodniu 
przyrządzają młody kalafior (przyznaję, że i do nich czasem się 
zaliczam), tak ja niemal z każdych zakupów wracam ostatnio  
z kolejnym pęczkiem rzodkiewek. 

Rzodkiewki są małe i niepozorne, zupełnie pospolite i zwy-
czajne, ale jednocześnie wyglądają tak apetycznie, że trudno 
się im oprzeć. Może to za sprawą intensywnego koloru, a może 
przez to, że są soczyste i pikantne. Są również bardzo zdrowe, 
zawierają bowiem, między innymi, witaminę C i naprawdę sporą 
dawkę potasu (230 mg na 100 gram*), wspomagają pracę układu 
pokarmowego i służą osobom z nadciśnieniem.

Wydaje się, że zachęcenie do jedzenia rzodkiewek jest zupeł-
nie niepotrzebne, bowiem wszyscy doskonale znają ich smak, 
dodają je do twarożku, sałatek czy na kanapki. Chciałam jednak 
zaproponować, by poświęcić tej nowalijce więcej uwagi, niż tylko 
pokroić ją i dodać do jednego z wyżej wymienionych. Okazuje 
się bowiem, że rzodkiewki są pyszne również na ciepło. Byłam 
zaskoczona, że po obróbce cieplnej zwyczajna rzodkiewka staje 
się mniej pikantna, nabiera za to delikatnego, niemal słodkiego 
smaku. Jest absolutnie przepyszna, a jednocześnie przygotowa-

nie jej nie wymaga wiele zachodu. Proponuję dwa sposoby na 
rzodkiewki na gorąco. 

Po pierwsze pęczek lub dwa warto upiec. Wystarczy umyć je, 
przekroić na pół, natrzeć odrobiną oleju roślinnego, a potem 
ułożone na blasze piec 10-20 minut, aż zbledną do jaśniejszego 
odcienia różu i lekko się przypieką. Następnie wystarczy po pro-
stu posypać je grubą solą i drobno posiekanym szczypiorkiem. 

Drugi sposób jest jeszcze prostszy. Tym razem rzodkiewki kroi 
się na ćwiartki lub w grube plasterki i smaży na maśle aż do przy-
rumieniania. Im również dobrze robi odrobina soli, doskonale 
podkreślająca bogatą słodycz rzodkiewki na maśle. 

Jeśli zafascynowani tym prostym, ale przyjemnym kulinarnym 
eksperymentem, nie zjecie wszystkiego od razu, dorzućcie rzod-
kiewki do sałatki (pasują do rukoli, ale też swojskich liści mniszka 
lekarskiego, jakie można nazbierać w ogrodzie) albo połóżcie na 
kanapkę, na przykład z kozim serem.                         Ewa Depta

*według USDA National Nutrient Database

PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNALNE

Spółka z o.o. w Ustroniu

43-450 Ustroń, ul. Konopnickiej 40, tel. 33 854 35 00,
www.pk.ustron.pl

  INFORMUJE:
W dniu 22.06.2017 r. został opublikowany na stronie 
internetowej www.pk.ustron.pl przetarg nieograni-
czony – Sukcesywna dostawa miału węglowego dla 
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Ustroniu – 
termin składania ofert do 30.06.2017 r. do godz. 10.00.

26/2017/5/R



20   Gazeta Ustrońska                                                                                                29 czerwca 2017 r. 

MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ 

W drużynie w dalszym ciągu panuje euforia związana  
z awansem. Czy już myśli się o wyzwaniach, które wiążą się 
z grą w IV lidze?
Myślę, że ta euforia już minęła po meczu z Drogomyślem. Cieszy-
liśmy się z tego awansu oraz go świętowaliśmy. Zakończyliśmy 
sezon tak jak chcieliśmy. Trochę obawiałem się tego spotkania, 
ale zawodnicy pokazali klasę. Wygraliśmy ostatnie spotkanie. 
Zakończyliśmy sezon z naprawdę bardzo przyzwoitym wyni-
kiem, który dawno się w tej lidze nie zdarzył. Euforia powoli 
mija. Ja już od kilku dni zastanawiam się nad przygotowaniami 
do nowego sezonu. 
Kiedy drużyna rozpocznie przygotowania do nadchodzącego 
sezonu?
Do zajęć wracamy 10 lipca. W tym tygodniu odbyły się jeszcze 
dwa treningi. Później mamy dwa tygodnie przerwy. Tak więc 
ta przerwa jest bardzo krótka. W planach sparingowych mamy 
zaplanowanych 6 gier kontrolnych. 
Na konkretne nazwiska jest jeszcze za szybko, jednak czy 
planowane są jakieś zmiany w kadrze zespołu?
Powtarzałem to już wielokrotnie we wcześniejszych wywiadach. 

Uważam, że ta kadra, która wywalczyła awans, zasługuje na grę 
w IV lidze. Do drobnych zmian dojdzie, jednak będą to zmiany 
jedynie kosmetyczne.
Beskid Skoczów, który był tegorocznym beniaminkiem spo-
kojnie się utrzymał i zajął miejsce w środku tabeli Czy to 
pokazuje, że nie ma czego się bać w IV lidze? 
Myślę, że IV liga jest bardziej wyrównana niż liga okręgowa.  
W tegorocznej okręgówce dwa zespoły zdominowały ligę  
i między sobą toczyły bój o tytuł mistrzowski. Jak popatrzymy 
na zmagania IV ligi, zobaczymy, ile trzeba odnieść zwycięstw, 
aby zachować pewny byt. Pokazała to Spójni Landek czy też 
wspomniany Beskid Skoczów, że tych kilka punktów może spo-
wodować różnice w tabeli. To pokazuje jaki ścisk jest w środko-
wej części tabeli. Nie ukrywam, że naszym celem w pierwszym 
debiutanckim sezonie będzie utrzymanie.
Drużyna juniorów też wywalczyła awans. Trzech zawodników 
łączy grę w drużynie juniorskiej i seniorskiej. Czy możemy 
spodziewać się kolejnych młodych wychowanków w pierwszej 
drużynie? 
Życzyłbym sobie tego oraz wszystkim chłopakom trenującym 
w klubie. Po to trenujemy i szkolimy młodzież, żeby była ona 
narybkiem dla drużyny seniorskiej. Natomiast nie jest to proste. 
Na drodze często stają różne przeszkody: problemy wieku doj-
rzewania, pojawiają się dziewczyny, chłopcy zaczynają szukać 
pracy. Priorytety życiowe zaczynają się zmieniać. Ci, którzy są 
bardziej wytrwali, cierpliwi i zdeterminowani zostają w sporcie i 
mogą próbować sił nie tylko w grze w naszym zespole ale życzę 
wszystkim, żeby grali w coraz wyższych ligach i mocniejszych 
zespołach. Natomiast tak jak powiedziałem, to zderzenie z se-
niorską piłką często bywa trudne i nie wszyscy dają radę. Ja będę 
się cieszył, jeżeli co roku choć jeden lub dwóch zawodników  
z każdego rocznika w tej seniorskiej piłce zagra. 
Dwa lata temu podczas prywatnej rozmowy stwierdził pan, 
że pańskim marzeniem i celem jest awans z Kuźnią do III ligi. 
Te marzenie jest nadal aktualne, czy jednak coś się zmieniło?
Ja tak powiedziałem? Jeśli tak powiedziałem to musiałem być  
w dobrym nastroju i w sferze marzeń o tym myślałem. Marzenia 
są po to, żeby je spełniać. Wtedy tak naprawdę nie było jeszcze 
tematu realnej walki o awans do IV ligi. Natomiast patrząc, 
jak zaczyna wyglądać nasze zaplecze i w jaką stronę sportową 
idziemy, nie jest to wykluczone. W wyższych ligach są kluby  
z mniejszych miejscowości niż Ustroń. Najważniejsze, żeby 
wszystko było robione z głową. Żeby nie był to jakiś przypadkowy 
awans do III ligi, a za 3 lata drużyna wyląduje w A klasie. Trzeba 
mierzyć siły na zamiary. Myślę, że naszym pierwszym celem, 
który musimy wykonać jest to, żeby się utrzymać i zapoznać 
z IV ligą. Jeśli to się uda i ta aklimatyzacja będzie przebiegać 
poprawnie to nie mówię nie. 
Dziękuję za rozmowę.             Rozmawiał: Arkadiusz Czapek

ZWYCIĘSKI DEBIUT
Końcem maja na Kaszubach zakończył się 

14. Rajd Gdańsk Baltic Cup - druga Runda 
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw 
Polski. W jedynej szutrowej rozgrywce 
mistrzowskiego cyklu zadebiutował Łukasz 
Sitek, pracownik Urzędu Miasta Ustroń,  
z kierowcą Kacprem Wróblewskim z Żywca. 
Załoga zdeklasowała mocną konkurencję 
zajmując 1. m. w klasyfikacji generalnej 
samochodów przednionapędowych, 1. m. 
w klasie 4 i 10. m. w klasyfikacji generalnej 
rajdu.– Więcej już chyba nie mogliśmy 
zrobić! – komentują rajdowcy, którzy od 
początku narzucili duże tempo. Pierwszego 
dnia wygrali wszystkie odcinki specjalne, 
co pozwoliło im zachować sporą przewagę 
i drugiego dnia utrzymać pozycję lidera. 
– Ten rajdowy weekend jeszcze długo będę 
wspominał. Debiut na szutrowej nawierzch-
ni w samochodzie R2 z bardzo szybkim 
kierowcą nie należał do łatwych - mówi 
Ł. Sitek.

Rozmowa z Mateuszem Żebrowskim
trenerem KS Kuźnia Ustroń

Tak dziękowano trenerowi za awans.                        Fot. A. Czapek



29 czerwca 2017 r.   Gazeta Ustrońska   21

26/2017/6/R

BRĄZ DLA JEDYNKI
Szczypiorniści ze Szkoły Podstawowej nr 1 

odnieśli kolejny historyczny sukces. 5 czerw-
ca odbył się w Zabrzu Finał Wojewódzki  
w piłce ręcznej chłopców. W turnieju finało-
wym wystąpiły: SP-1 Ustroń, SP-6 Zawiercie, 
SP-13 Żory oraz gospodarz i faworyt turnieju 
– SP-19 Zabrze. Losowanie było dla ustroń-
skiej szkoły niezwykle pechowe, ponieważ  
w pierwszym meczu półfinałowym wylosowali 
Zabrze. Pierwsze minuty były wyrównane, 
jednak później przewagę zdobyli gospodarze, 
którzy ostatecznie wygrali 18:4. W meczu  
o trzecie miejsce ustroniacy pokazali prawdzi-
wy charakter i zagrali bardzo dobre spotkanie. 
Dzięki temu wygrali z SP-13 Żory 22:6 i mogli 
się cieszyć z brązowych medali. W drużynie 
wystąpili: Aleksander Bejnar, Patryk Siekier-

ka, Dawid Oliwka, Łukasz Gogółka, Maciej 
Darowski, Łukasz Szczęsny, Jakub Serwotka, 
Krzysztof Markuzel, Franciszek Czernin, Ka-
mil Podżorski, Maksymilian Chłopecki. 

– Pojechaliśmy na finał w okrojonym składzie 
i nie poszczęściło nam się w losowaniu. Za to  
z Żorami zagraliśmy bardzo dobry mecz, dzięki 
czemu zdobyliśmy brązowe medale. Jest to suk-
ces ogromny. W ostatnich latach chyba żadnej  
z ustrońskich drużyn nie udało się dotrzeć aż do 
finału wojewódzkiego w grach zespołowych i 
zdobyć w nim medalu. Bardzo trudno rywalizu-
je się nam na tym poziomie z najlepszymi, po-
nieważ szkoły te posiadają klasy sportowe, do 
których chodzą wszyscy chłopcy występujący 
równocześnie w zawodach ligowych – podsu-
mował trener Piotr Bejnar.                           (ac)

CHŁOPCY SIĘ POZBIERALI
Od 9 do 11 czerwca odbywał się w Świd-

nicy turniej piłki ręcznej o „Puchar Szarych 
Wilków”. W tym turnieju wystąpili chłopcy  
z MKS-u Ustroń. Turniej zaczął się dla ustroń-
skiej drużyny kiepsko. W pierwszym meczu 
przegrali z UKS Krakowiak 85 Kraków 8:16,  
a w drugim z KPR Sparta Oborniki Wlkp I 5:14. 
Te porażki zadziałały jednak bardzo motywują-
co. Od tego momentu grali zdecydowanie lepiej 
i skuteczniej. Wygrali z UKS Troops Poddębice 
17:11, a zremisowali z UMKS Chrzanów 12:12 
i ŚKPR Świdnica 14:14. Takie wyniki sprawiły, 
iż po wyjściu z grupy MKS Ustroń grał o 9. 

miejsce w turnieju. Ich rywalem był ChKS 
Łódź. Ustroniacy wygrali 12:9. 

– Pierwszy raz braliśmy udział w tym tur-
nieju. Rywalizowało w nim 12 zespołów,  
w tym aż 7 medalistów ze swoich województw. 
Pozbieranie się po kryzysie i determinacja  
w kolejnych spotkaniach bardzo dobrze świad-
czy o naszych chłopcach, którzy podczas całe-
go turnieju zdobyli bardzo cenne doświadcze-
nie. Będziemy jeździć na takie turnieje, choć 
już w wyższej kategorii, bo chłopcy awansują 
do miana młodzika młodszego – podsumował 
trener MKS-u Ustroń Piotr Bejnar.             (ac)
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FESTIWAL PIŁKI NOŻNEJ 
Przez dwa dni odbywał się w Ustroniu Międzynarodowy Fe-

stiwal Piłkarski. Uczestniczyło 18 drużyn trampkarzy i juniorów  
z Węgier, Słowacji i Polski. (...)Wielkość turnieju jest związana  
z obiektami sportowymi w Ustroniu – twierdzi M. Szczotka. - Nie 
byłoby żadnej trudności rozegrania tego turnieju w ciągu jednego 
dnia, ale wtedy, gdyby było więcej boisk. Niestety, brak nam dobrej 
klasy obiektów sportowych. Myślę, że nowy zarząd Kuźni podejmie 
decyzje o kontynuowaniu tej imprezy. To drugi Festiwal Piłkarski  
i dopiero wszystkiego się uczymy, wyciągamy wnioski. To promocja 
Ustronia i klubu. Marzy nam się impreza na 1000 osób, ale wtedy 
trzeba sięgnąć po pieniądze nie tylko z miasta i od sponsorów, ale 
także z funduszy unijnych. 

CENTRALA 
Ale najważniejsze jest to, że patrząc od strony ronda przy Rynku, 

(ale właściwie czemu nie ma tablicy z nazwą tego ronda), został 
zasłonięty budynek centrali telefonicznej. Ten noszący miano 
najbrzydszego budynku w naszym mieście. Nikt nie chciał takiego 
„koszmaru architektonicznego” w centrum miasta przy reprezenta-
cyjnej ulicy. Wszyscy pamiętamy ile emocji wzbudziła ta lokalizacja. 
Ile było protestów członków Klubu Ekologicznego i Towarzystwa 
Miłośników Ustronia. Na nic się one zdały. Władze miasta wręcz 
zaszantażowano. Albo będzie centrala w tym miejscu, albo Ustroń 
pozbawiony będzie nowych telefonów. No i co dziś mamy? Nie ma 
już centrali telefonicznej.

MALEŃSTWO W PARKU 
25 czerwca między godziną 7 a 9 rano w Leśnym Parku Niespo-

dzianek przyszło na świat żubrzątko. Jest to pierwszy żubr, który 
urodził się w Beskidach. Rodzicami malca są przywieziony z Wo-
lińskiego Parku Narodowego samiec Pozyton oraz sprowadzona  
z okolic Poznania samica Ponia. (…) Za miesiąc za dwa, będzie 
już można oglądać hasającego małego, na razie jednak musi 
on nabrać sił i przyzwyczaić się do zagrody i zwiedzających. 
Pierwszego dnia obserwować można było jedynie zarysy małego 
żubra pilnowanego przez matkę. Każde zbliżenie się do cielaka 
powoduje hruczenie matki, czyli wydawanie charakterystycz-
nego dźwięku. Ostrzega w ten sposób intruzów. Przekonał się  
o tym A. Skrzydłowski, który pierwszego dnia dwukrotnie usłyszał 
hruczenie, a nawet matka go trochę pogoniła, gdy próbował się 
zbliżyć do maleństwa.                                                Wybrała: (ed) 

www.ustron.pl

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

KOMANDOR - Cieszyn, 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, pro-
mowe. Mea Travel, Ustroń ul. 
Rynek 3, (33) 444-60-40.

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

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

Bagażówka - przeprowadzki + 
ekipa. Usługi transportowe. 601-
478-108.

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

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

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

30 VI 17.00 Prezentacja Przyrodnika Ustrońskiego, Leśnik
1 VII 13.00 Akcja ścinania włosów dla fundacji Rak&Roll, zakład 
    fryzjerski Kemon-Legierska
1 VII  18.00 „Muzyka Gwiazd” – wystąpią: Orkiestra Rozryw- 
   kowa KURCBEND pod kierownictwem Henryka 
   Krótkiego (w repertuarze Abby, Orkiestry Glena 
   Millera, Franka Sinatry, Stinga, Elvisa Presley'a, The  
   Beatles, Maryli Rodowicz, Czesława Niemena  
   i in.) oraz Orkiestra Dęta GOLESZÓW BAND 
   z wokalistami pod kierownictwem kapelmistrza  
   Grzegorza Grodzkiego w repertuarze tanecznym, 
   rozrywkowym i muzyki filmowej, amfiteatr 
2 VII  15.00 Zabawa świętojańska bez alkoholu, Ustroń Dobka
2 VII  17.00 Popołudnie Muzyczne na Rynku: Amadeus Trio  
   z solistami, rynek 
8 VII  18.00 XI Mini Reggae Fest – wystąpią: MESAJAH & RID- 
   DIM BANDITS, JAHBESTIN, SILESIAN SO- 
   UND, amfiteatr, Cena biletu: 20 zł
15 VII 18.00 DISCO POLO SHOW, amfiteatr

 

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE

Czas założyć Kuchenny Zespół Tańca.                          Fot. A. Jarczyk

 
29-30.06  Centrum     ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
1-2.07    Na Szlaku     ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73
3-4.07    Rumiankowa     ul. Skoczowska 76  tel. 300-30-40
5-6.07    Centrum     ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
7-8.07    Na Zawodziu     ul. Sanatoryjna 7   tel. 854-46-58
9-10.07   Centrum     ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76

Dyżur w godzinach 8.00-23.00.

DYŻURY APTEK

*  *  *

*  *  *

BIBLIOTEKA W WAKACJE
W okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień) Miejska Biblioteka 

Publiczna im. Jana Wantuły zaprasza w godzinach:
PONIEDZIAŁEK:  8.00   - 16.00
WTOREK:              8.00   - 15.00
ŚRODA :                 12.00 - 18.00
PIĄTEK:                8.00   - 15.00
SOBOTA :               8.00    - 12.00 (tylko Wypożyczalnia Dla Dorosłych)

EWANGELIZACJA NA RYNKU
W piątek 7 lipca na płycie Rynku w Ustroniu odbędzie się 

ewangelizacja organizowana przez Beskidzkie Stowarzyszenie 
Biblijne. W programie: pieśni, pouczające świadectwa ludzi, 
którzy doświadczyli realnej pomocy od Boga oraz zachęty do oso-
bistego poznawania Słowa Bożego. Każdy zainteresowany będzie 
mógł otrzymać bezpłatną chrześcijańską literaturę i muzykę.
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K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) kuzynka kompasu, 8) instalator, 9) mia-
sto górnośląskie, 10) u stóp Wezuwiusza, 12) niesym-
patyczna kobieta, 14) piosenka żeglarska, 15) tkanina  
z drogocenną nicią, 16) na szyi psa, 19) włókno z ko-
konu jedwabnika, 22) chronią przed nieszczęściami,  
23) w drzwiach zamykanych na kłódkę, 24) Informacyj-
ny System Zintegrowanej Taryfy Celnej (skrót).
PIONOWO: 2) miejskie drogi, 3) ogólnoświatowe 
święto sportowców, 4) kończy modlitwę, 5) lipcowa so-
lenizantka, 6) usuwanie konstrukcji, 7) Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury (skrót), 11) oryginalne imię męskie, 
13) w ręku podglądacza, 17) z ariami, 18) bezpieczne 
schronienie, 20) rozpoznawalna marka kosmetyków, 
21) indonezyjska wyspa.  

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 7 lipca.

 Rozwiązanie Krzyżówki z nr 24

SEZON UZDROWISKOWY
Nagrodę w wys. 50 zł otrzymuje: Danuta Śliwka 

z Ustronia, ul. Hutnicza. Zapraszamy do redakcji.
KSIĄŻKA DLA KRZYŻÓWKOWICZÓW  - Ojcowie wywierają potężny wpływ na życie swoich dzieci. Co zrobić, aby był to dobry 
wpływ? Poznaj siłę autorytetu ojca, moc wypowiadanych przez niego słów, a w szczególności słów błogosławieństwa. Odkryj znaczenie osobiste-
go przykładu i potrzebę duchowego ojcostwa w książce Henryka Wieji „Moc błogosławieństwa ojca”. Więcej na stronie: www.koinonia.org.pl 

Nie taki dawny Ustroń.                           Fot. W. Suchta

Pies zamarzł w zimną grudniową noc, suczka przywiązana do 
rozpadającej się szopki zmarła z głodu i wycieńczenia, pies pobity 
na śmierć przez swojego opiekuna... Jak wiele razy słyszymy te 
przerażające wiadomości o losie bezbronnych zwierząt? Śpiące 
na gołej ziemi, bez schronienia przed zimnem, deszczem, kar-
mione chlebem w wodzie,  bez opieki weterynaryjnej... skazane 
na straszny los przez ignorancję i głupotę człowieka. Tego typu 
smutnych sytuacji jest bardzo dużo. Dlaczego tak się dzieje? 
Dlaczego nie ma w nas empatii, współczucia? Gdzie nasze su-
mienie? Dlaczego potrafimy przejść obojętnie obok  zranionego 
zwierzęcia bez udzielenia mu pomocy? Czyżby instytucja taka 
jak weterynarz była mało znana?! Dlaczego potrafimy zostawić 
zmarzniętego zwierzaka na  mrozie bez odpowiedniego schro-
nienia? Głodnego czy spragnionego? Dlaczego jest w nas tyle 
bezduszności i obojętności?! 

Tutaj potrzeba tak  niewiele! Wystarczy zrozumieć, że zwierzęta 
to istoty żyjące i zdolne są do odczuwania bólu, głodu, zimna 
czy cierpienia.

Opiekun zwierzęcia musi zawsze zdawać sobie sprawę, że 
podobnie jak ludzie, również każde zwierzę podlega określone-
mu prawu! Zatem nie można zapominać o kwestiach prawnych  
i swoich obowiązkach jako właściciel psa lub innego zwierzaka! 
Posiadanie zwierząt wiąże się bowiem z szeregiem obowiązków, 
które nakłada na nas prawo ogólnokrajowe oraz przepisy lokalne. 
Każdy, kto posiada lub zamierza posiadać zwierzę, koniecznie po-
winien zapoznać się ze wszystkimi przepisami, które je regulują.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 
1997 nr 111 ust. 724 ze zm.) – jest to najważniejszy akt prawny 
dotyczący zwierząt, w tym psów w Polsce. To tu zapisano m.in., 
że „zwierzę nie jest rzeczą”, odczuwa tak jak człowiek i należy 
je traktować należycie. 

Wymieniona wyżej ustawa o ochronie zwierząt nakłada na 
każdego opiekuna psa szereg obowiązków. Tym podstawowym  
jest zapewnienie swojemu pupilowi właściwych warunków byto-
wania. Przepis ten określa odpowiednie dostosowanie pomiesz-

czenia, w którym utrzymywany jest pies. Według tych przepisów 
ma ono chronić zwierzę przed zimnem, upałem oraz opadami 
atmosferycznymi. Właściciel musi też zapewnić psu dostęp do 
światła dziennego oraz odpowiednią swobodę (pies nie może 
przebywać w ciemnych pomieszczeniach jak np. komórki czy 
piwnice, nie może być stale uwiązany, musi być wyprowadzany 
na spacery). Niedozwolone jest przy tym trzymanie zwierząt 
domowych na uwięzi dłużej niż 12 godzin w ciągu doby, a także 
uwiązanie powodujące u nich uszkodzenie ciała bądź cierpienie 
oraz brak możliwości poruszania się. Długość uwięzi nie może 
być też krótsza niż 3 m. Wymagane jest regularne i odpowiednie 
karmienie oraz pojenie psów (nie mogą głodować, muszą mieć 
zapewniony stały dostęp do wody pitnej, zimą muszą mieć przy 
tym dostęp do niezamarzniętej wody pitnej).

Wspolnie możemy zmienić beznadziejny los chociaż kilku  
z nich. Może to nie jest wiele, ale dla tych poszczególnych istnień 
to całe życie, więc warto zawalczyć. Nie bądź obojetnym, nie 
zamykaj oczu! Reaguj! Powiadom odpowiednie służby: Straż 
Miejską, Policję lub zadzwoń pod numer 883 299 582.

Monika Miring
Fundacja „Lepszy Świat” 

PRAWA ZWIERZĄT 
jak w średniowieczu



24   Gazeta Ustrońska                                                                                                29 czerwca 2017 r. 

  

Tygodnik miejski. Redaguje Zespół. Redaktor naczelny: Monika Niemiec. Adres redakcji: 43-450 Ustroń, Rynek 4 (budynek  
biblioteki), na półpiętrze. Tel. 33 854-34-67, e-mail: gazeta@ustron.pl Zastrzegamy sobie prawo przeredagowywania, 
dokonywania skrótów i zmiany tytułów w nadsyłanych materiałach. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia 
przyjmujemy w siedzibie redakcji, w dni powszednie, w godz. 8.00-16.00. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść 
ogłoszeń i reklam. Skład: Gazeta Ustrońska; Druk: EURODRUK-offset, ul. Daszyńskiego 64, 43-450 Ustroń, tel. 33 854-26-02.  
Indeks nr 359912. Numer zamknięto 26.06.2017 r. Termin zamknięcia kolejnego numeru: 3.07.2017 r.

Punkty sprzedaży gazety: ASIA Polana, Euro Sklep przy Policji, Euro przy Kuźni, EuroSpar Hermanice, Groszek obok TBS, Gruszczyk Roman Szpital Reumatologiczny, HERMES Nierodzim,
Informacja Turystyczna Rynek, Kiosk „RUCH” Kobyłecki, Sanatorium „Równica”, Kiosk „U Sikorek” w centrum, Lewiatan Lipowiec, Lewiatan Manhatan, Lewiatan Poniwiec, Mendrek Lipowiec, 
PSS Beskid, PSS Hermanice, PSS przy SP1, Supermarket Polana, STRIMEX Sanatorium „Równica”, STRIMEX Zakład Przyrodoleczniczy, Sztwiorok Nierodzim, Targowisko, Wanda, Zibi

OBIEGLI DOLINĘ WISŁY W czasie Otwarcia Sezonu Uzdrowi-
skowego nie zabrakło sportu. 18 czerwca 
o godz. 6 rano na starcie Ustrońskiego 
Biegu 66 Dookoła Doliny Wisły zamel-
dowało się prawie 66 zawodników. Wśród 
nich znani i utytułowani biegacze, którzy 
niejeden ultra maraton mają już za sobą, 
ale nie zabrakło i mniej doświadczonych 
osób, które zostały ciepło przyjęte przez 
sportową brać. Na uczestników czekała 
niełatwa trasa z przewyższeniem ok. 2700 
m. Po przebiegnięciu przez Czantorię, 
Stożek, Kubalonkę, Stecówkę, Baranią 
Górę, Salmopol, Trzy Kopce Wiślańskie 
i Równicę biegacze zameldowali się na 
rynku. Medale wręczał przewodniczący 
Rady Miasta Artur Kluz i organizator 
imprezy Grzegorz Nieurzyła. 

Najlepsi w kat. open: 1. Przemysław 
Krupa (06:07:55:84), 2. Michał Kie-
coń (07:05:22:72), 3. – Tomasz Oreł 
(07:22:22:50); kat. kobiet: 1. Maria Mi-
gacz (08:45:17:93), 2. Karina Heller 
(08:55:29:03), 3. Monika Bilnik (09:19
:21:53).                                            (mn)Zwycięzców uhonorowano na ustrońskim rynku                                             Fot. M. Tomica

Ten sezon był niezwykle udany dla 
Kuźni Ustroń, także dla drużyn młodzie-
żowych. Na słowa uznania zasługują ju-
niorzy i trampkarze, którzy wygrali swoje 
ligi i awansowali wyżej, oraz młodzicy, 
którzy zajęli drugie miejsce.

Drużyna juniorów w 22 meczach odno-
towała 17 zwycięstw, 2 remisy, a 3 razy 
musiała uznać wyższość rywala. Juniorzy 
to najstarsza kategoria wiekowa. W tym 

sezonie trzech zawodników łączyło grę 
w juniorach z seniorami. Byli to: Patryk 
Kierlin, Kacper Brachaczek oraz Krystian 
Strach. Najlepszym strzelcem drużyny 
został Michał Jopek, który zdobył 40 
bramek i zdążył już zadebiutować w se-
niorach podczas meczu o Puchar Polski. 
Krystian Strach, który zdobył 36 bramek 
i regularnie grał w seniorach. Trenerem 
juniorów jest Mateusz Żebrowski.

W pierwszy weekend czerwca w Kra-
kowie odbyły się Mistrzostwa Polski Ju-
niorów w wielobojach lekkoatletycznych. 
W dziesięcioboju wystartował zawodnik 
MKS Ustroń - Radosław Sobczyk, który 
w ubiegłych latach wielokrotnie zdobywał 
medale na zawodach o randze mistrzow-
skiej, więc do Krakowa jechał ze sporymi 
nadziejami i oczekiwaniami. Podczas 
dwóch dni startów Sobczyk zdobył 7.288 
punktów, co dało mu brązowy medal Mi-
strzostw Polski. Taki pokaźny wynik nie 
skutkował tylko i wyłącznie medalem, ale 
też zakwalifikowaniem się do Mistrzostw 
Europy Juniorów. Zawody te odbędą się 
20-23 lipca we włoskim Grosseto. Dla 
Radosława będzie to pierwsza impreza 
takiej rangi w życiu, wcześniej startował 
tylko w międzynarodowym meczu wie-
lobojowym. Początkiem lipca zawodnik 
MKS-u będzie mógł się sprawdzić na Mi-

strzostwach Polski Juniorów w Toruniu, 
gdzie wystartuje w skoku o tyczce.

Radosław Sobczyk: - Jestem niesamo-
wicie zadowolony, bo od samego począt-
ku celem było zrobienie 7.200 punktów, 
co dawało możliwość startu na Mistrzo-
stwach Europy. Na samych mistrzostwach 
dopisała nam pogoda, co jest ważne 
w przypadku walki o konkretny rezultat. 
Nie obyło się bez problemów, gdyż kon-
kurs pchnięcia kulą nie poszedł tak, jak 
sobie planowałem, kompletne zagubienie 
techniczne i w efekcie straciłem około 100 
punktów. Pierwsze miejsce dawał wynik 
7.393, więc kulą przegrałem nie tylko 
srebro, do którego brakło mi zaledwie 12 
punktów, ale również możliwość walki o 
złoto. Mimo wszystko, bardzo się cieszę, 
powoli zaczynam czuć głód kolejnego 
wieloboju i mam nadzieję, że w Grosseto 
uda mi się poprawić rekord życiowy.  (ac)

Mistrzostwo i awans do wyższej ligi 
osiągnęli też trampkarze. W 22 spotka-
niach mieli, aż 20 zwycięstw, 2 razy remi-
sowali i ani razu nie przegrali. Najlepszym 
strzelcem drużyny został Tomasz Puczek. 
Trenerem tej drużyny jest Krystian Szle-
szyński.

Mniej szczęścia mieli młodzicy. Zajęli 
drugie miejsce, a szansę na mistrzostwo 
ligi stracili przez porażkę w ostatniej 
kolejce. W 10 meczach zanotowali oni 
7 zwycięstw, tylko 1 remis i 2 porażki. 
Trenerem młodzików jest Konrad Pala.

(ac)

BRĄZ BILETEM DO EUROPY

Gratulacje dla Radka!             Fot. M. Niemiec

MŁODZI TEŻ AWANSOWALI


